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πΠΠΠΠοὃςὖὉὖὉὋ Ὃ  “νεζεω 
Ε χούλυννῃ Ζξᾳ4.,»2. 
ΚΤ, ἘΠ ΤΩΝ 

ἤσμιτε"ς (ὐκαλμαν οηοοΣ ἢ Εχτς 

ΤῊΗΡ ΘΒΓΟΟΝῸ ΒΟΟΚ 

ΟΕ 

ΧΕΝΟΡΗΟΝΘ ΑΝΑΒΑΘΙΒ 

ΤΑ 4 νοΟΟΙΒΟΣΑΛΔΥ͂ 

ΒΥ 

ΤΟΗΝ Τ᾿ ΨΗΙΙΤΕΗ, Ὁ.Ὁ. Οχον. 

ΝΙΝΤΗ τηούυβανο 

ΒΑΡ τ δε 
ΙΌΟΝΘΌΟΝ «( 2.1 

ΟΤΟΝΟΜΑΝΒ, ΟΘΕΕΕΝ, ΑΝ 60. 
ἢ - 1878 

22 γἱσλὲς γεςόγυφάὰ 



ΜΗΠΤῈ 5 σΝΑΜΜΑΙΝ-ΘΟΗΟΘΟΙ, ΤΕΧΊΘ, 
ΜΙΟᾷΙΤΗ ΕΝΟΙΙΘΗ 

ΒΕΒἙΑΒΙῈΘ ἤἴοπι ΖΞ ΞΟΡ ακτπά 
ΜΥΤΗΒ ἤἴοπι ΡΑΙ,ΈΕΡΗΑ- 
τῦϑ. ῬΡῬῆςσε :-. 

ἩΗἩΟΜΕῈΕΒΕ, Εἰγοὲ Βοοῖκ οἵ {πε 
Πιαὰ. «1ς. 

ΕΌΚΓΙΑΝ, ϑεΐεοις ΤὈϊδίορις. 
Ῥεχῖςε 1:ς. 

ΧΕΝΟΡΕΟΝ,. Βοοῖ-Ι]. ἃ 11. 
οὗ ἔῆε Απδθαςὶς. 1. δ΄. Ξςδςἢ. 

ΧΕΝΟΡΗΟΝ, ϑεοοπα Βοοκ 
οὗ 16 Απαῦαβιὶς. 1-. 

ΝΟΟΑΒυΙΛΑ͵ΑΒΗΙΕΞΒ. 

9ι:. ΜΑΤΤΕΝΝ᾽ 5 δηά 9:. 
ΓΙ ΚΕ 5 ΘΟΒΡΕΙ.8. 
ΡῬγίος 25. δα. εαδςοΐ. 

58:. ΜΑΕΝΙΚ 5 αηά ϑέ:. 
ΙΟΗΝ᾽᾿5 αΑΟΞΒΡΕΙ. 98. 
Ῥγςα τς. δά. φαςῆ. 

Θὲ, ΡΑΌΙ,' 5 ΕΡΙΞΘΤΚΕ ἴο 
τὴς ΒΌΜΑΝΞ. τε. 64. 

Τη)ε ΔΑΟΊΒ οἔ 
ΑΡΟΒΘΥἊΜΕΒ. 25. 64. 

τῆς 

ΤΗῈ ΕΟὔΒ ΘΟΒΡΕΙ.5 ΙΝ ΘΕΕΕΚ, 
ὙΠ δὴ ἘΠρΊ ΘΗ -Οτεεκ Ἱνεχίσοῃ. Εἀϊτεά ὃν ΤΟΝ Τ᾿ ΉΙΤΕ, Ὁ.Ὁ. 

Οχοη. 

ΟΖΞΒΑΝΕ, ΒΟΟΚΞΙ. 11. ἃ Υ. οἵ 
της Οδ1Ππ νασ. Ῥσῖςε 1:ς. εδοῆ. 

ΟΖΕ5ΔΕ, Βοοῖς- 111. ΙΥ΄. ἃ ΥἹ. 
οὗ 1ῆε- δ! πο ασ. οά. εδςῆ. 

ΟἸΓΕΈΕΟ, (βίο Μαΐοσ. τς. δά. 

ΟἸΙΓΟΕΞΟ, 1,15. 1ς. 6. 

ΕΤΕΟΡΙΌΞΒ, Βοος 1. απὰ 
11. τς. ΒοοῖκςΞ [Π1. δηὰ Ι. :-ς. 

ΒΠΟΞΕΒΑΟΘΕ, Βοος 1.11. ἃ ΙΥ. 
οὗ τῆς Οάξες. σς. βδςῆ. 

ΗΟΕΔΟΕ, ΤΗϊγᾷ Βοοκ οὗ ἐπε 
Οάδς. :ς. 64. ΄ 

ΝΕΡΟΒΘ, Μιδάες, ΟἸπιοη, 
Ῥαδυβαπίαξ, απὰ Ασιϑειάθς, οὐ, 

ΒαῦδΓΙΕ 321η0. ῬΤΙΟΕ 55. 

ΟΝ, ϑϑεϊεοϊΐοης ἔγοπη {πὲ 
ἘῬΊϑῖῖες απὰ Εδϑίὶ. 1ς. 

ΟΝ, ὅϑεῖεοε Μγυεῆς ἤοτῃ ἔῃ δ 
Μειδιηοσθῇῃοξαβ. 

ΡΗΖΞΌΘΕΟΞΒ, ϑεΐεοςς Ἐδθϊεϑ. 
Ῥυῖςε οἵ. 

ΡΗΖΕΌΞΒΟΞΘ, Εἴγϑὲ ἃ ϑεοοπὰ 
ΒοοῖκΞ οὗ Εδθϊ]ες. 1:ς-ς. 

ΞΒΑΙΌΒΘΤ, Βεῖυπι δε! πά- 
τυ Τη. 15. τὰ , 

ΝΙΒΟΈΕΙ͂,, Εουτ ΒοΟΚ οὗ τς 
Οεοσρῖοβ. 15. 

ΨΙΒΟΙΙ», Βοος Ι. τΟΥ͂Ί. οἵ δε 
ΖΕ ποιά. ὡ:ς. βαδοῆ. 

ΤΕΙΝΥ, ΒΟΟΚΘ ΧΧΙΙ. ἃ ΧΧΣΙΠΙ. 
Τῆς 1,δεἴπ Τεχὲ ἢ ΕΠΡΊ ΘΗ ἘχΧρΙαπδίοσυ δπὰ Οτγαπιπηδίϊοδὶ 
Νοῖοβ, απά αὶ οοδθυϊασν οὗ Ῥσορεσ Νδιηδβ. ἙΕάπεὰ ᾿γῪ ΙΟΗΝ 

Τ. ΗΙΤΕ, ἢ... τῶπηο. Ῥσῖος 25. δα. εαςῇ ΒΟΟκΚ. 



δος ὧν οἱ 

ΕῸΕΞ 5οπλα ἸΙοηρ {ἰπ|6 ραϑὲ ἴἃ μας. Ὀδδη ψιάεϊν εὶς 
Πδὲ ἃ τεάπυοϊίοη ἴῃ {6 οοβί οὗ Οὐασοίεαί [7707 ἄς 
ἰ5θαὰ ἴῃ ϑοῆοοϊβ σΌΠΕΓΔΙν, Δ Πα ΠΊΟΥΘ. ΘΘΡΘΟΙΔΠΪν [ἢ 

ἴΠοΞ6 ἱπίθπάθα ἔοσγ Ὅουβ οὗ {π6 τη α]6 οἷα5565, 15 

δὲ οὔσα ἀεδϑίγα ]6 δηά ποὶ αἰ βου οὗ δοσοιηρ 5ῃ- 
τηθηΐ. ἘῸΥΪ [Π6 τηοβί ρασΐ ΟτΪνυ ρουίοηβ οὗ διῖῃοῦϑ 

ΔΙῸ τεδα ἴῃ [6 Θαυ] θοῦ βίασεϑ οὗ δἀποδίϊοῃ, απά ἃ 

ῬΌΡΙ 15 ἴακθη ἔγοῖη ΟἿ6. ψΟΥΚ ἴο Δ ηο ΠΕ ΕΓ ἴῃ ΘΟ ἢ 

ϑιιςοαϑϑῖνα ΒδΙΥεασ ΟΥἴδιτη; 50 ἰῃαΐ 4 Ῥοὺκ 

ΠΘΘαΙΘσϑὶν ἰασσα δηα ΡῬυορου τ Δ Ό]Υ Θχρθηβῖνθ 15 

Ἰαϊὰ αϑίάθ αἴζεσγ ἃ βῃοτέ δηὰ Ὀπὶ ραγίϊα] τι56. 

[πη ογάδσ, ἱποσγεΐοσα, ἰο πηεεῖ νηΐ 15 σϑυίδιην ἃ 
ψαηΐ, Ῥογίίοηβ οὗ {πὸ Οὐαςείεαί "7 711675 ἀβυδ]ν 

τεδὰ ἴῃ ϑοῆοοϊὶβ δῖ6 πον Ὀεὶηρ ᾿ἰϑδδθα ὑπάεσ [Π6 
ἘΠῚ οὗ ΘΒΑΜΜΑΒ 5ΟΗΟΟΙ, ΤΕΧΊΞΒ ; ΜΏ116, δἱ [ῃ6 

τοασαδϑβί οὗ νδιίοιιβ Μαβξίογς, Ἢ πα5 Ὀδθη ἀείουτηϊηθά 
ἴο δα ἴο [Π6 Ξ5Ξθγίεβ. βοὴβ ρογίίοῃβ οὗ [ῃ6 ἀγέρα 

7125 ἐαηη6717. 

Εδοὴ ΤΈΧΤ [5 ρτον ἀθδα σῇ ἃ ΝΟΘΑΒΌΤΑΕΥ οὗ 
{Π6 ψογαάς οσοσυττίησ ἴῃ 1. [ἢ δνοῦν ἰηβδίδησο---Ἱ ἢ 
1ῃ6 εχοθρίιοη οὗ Επὐίγοριι5 δἀπᾶ 2Ε5ορ--ἰΠα οὐ σῖη 

Ὁἔα ψοζά, ἤθη Κποόνῃ, ἰ5 βἰαιϊβα δὲ [6 σοϊῃπηθποε- 

τηθηΐ οὗ δ δυίϊοὶα ἰγεαϊίησ οὗ 1ἰ, 1 ςοπηθδοϊρα ΜΙ 



Ὡς ΠΝ 

ἵν ῬΑΕΔΡΑ͂ΓΚΕ. 

ΔΠΟΙΠΟΥ 1, δι], οὐ ατϑοῖκ ννοσζά ; δ τῇς οηά οὗ 1{, ἴἢ 

ἀογίνοα ἔγοπη ΔΎ ΟΠΟΥ δοῦσα. ΕἸΧΓΠΟΥ 511], (Π6 

ΡΥΠΊΔΥΓΥ ΟΥ̓ΘΕΥΤΠΟ]ΟρσΊοΔ] τηδδηΐϊηρσ 5. αἰνναγϑ σίνεῃ, 

1 ἱηνεγίθα σογηπηαβ, ἴῃ ἈοπΊδη ἴΥρ6, δηά 50 

ΤῊῸΘὮ «ἷσο οὗ δαςῇ νγογα 5 Ὠιβίουῦυ δ5 ἴ5Θ πδδαάξι] ἴο 

Ὀτησ ἄονῃ 15 σΠμδῖη οὗ τηδδηΐϊηρσβδ ἴο ἴΠ6 Θβρϑοΐδὶ 

ἔογοθ, οὐ ἔογοθϑβ, δἰίδοῃιησ το ἰξ ἴῃ τῆς ρΡαγξσυϊαῦ 

“Τοχί." [Ιη [Π6 ΝοσδὈυΪΑΥ65, Ποανϑῦ, ἰο Ἐπί χορ 5 

αηἃ 2 5οΡ-- ἢ 4.6 Θϑϑθη Δ} ὈΟΟΚ5 ἔογ Ὀε- 
σἸΠη605---ἰῃ6 ΟΥΡΊΠη 15 σίνθη οὗ ἴποβε νγνογάβ δοῃα 

ὙΥΏΙΟἢ δτ6 ἐοιτηθα ΠΌῸΠῚ ΟἴΠΟΥ 1,δίη οὐ ατξεῖκ νοτά5 
γοϑρεοίίνεϊνυ.. 

Μογβϑονϑύ, ἃ5 Δ δοαυδίηΐδηςσθ ὙΠ [ῃ6 ΡΥ ΠΟΙΡ] 65 

οὗ ΟΒΑΜΜΑΒ, 85 ΗΠ δ5 ἢ ΕΤΥΜΟΙΟΥ, ἰ5 
ΠΘΟΘΘϑαΙΥ ἴο [Π6 υηἀογβίαπαϊησ οὗ ἃ Ἰδησιαρσε, 5Ό ΓΟ ἢ 

Ροϊηΐβ οὗ σοηϑβίγιοίοη 85 βεε ἴο τααυῖγα οἰποϊάα- 

[ΟΠ Δ΄Ι6 ΠΟΠΟΙΒΟΙΥ δἘχρ αϊηεα ὑηᾶεγ 6 ῬΙΌΡΕΓ 
ΔΙΈΟΪ65, ΟΥ̓ ἃ ΓΕίθυθ ΠΟΘ 15 ϑἰΠΠΊΡΙν τηδάδ ἴο {Πδΐ τα] 

ῖη ἴῃς ἐπόζιε «ελοοῖς 7,αἦγηι ΡΥ 27,447, ΟΥ̓ .0477}}5 

ΕΠρ»τδρίαγγ Ογεεξ (ὐγαρηηηηα7, ΜΏΪΟΒ τηρδαῖβ {Π6 

Ῥαυίου]αῦ ἀϊπουν. ΤῈ οσσαϑβί ον ΠΡΡΘΠ5, μον- 

ανεῦ, [Πα ποτα Ἰπξουσηδίίοη 15 ποραρα {πῃ σδη Ὀ6 

βαϊπογβά ΠτῸπῚ [ῃ6 Δρονθ- Πδιηθα ψοῦκ5. ἉΠΘη 
ΒΌΘΗ 15 ἴΠ6 0456, ἡὙ»Παΐθνευ 15 γβα βία 15 ΞΌΡΡΙΕά, 
ἴῃ ϑυθείδηςο, ἔγοτα ες σγεοζ Ογαηιημαν, Τῆέριδ7᾽ 5 
Ογαρεαῦ οὐ Νετν 7 ὁείαηησγέ Ογόσα, οΥὁ 188 Ζαξζη: 
Ογαηήμαζς οὗ Ζηε»ηῤέ ατὰ αάνζρ. 

ΤΌΝΟΝ : ων τ878. 



ΞΕΝΟΦΩ͂ΝΤΟΣ 

ΚΥΡΟΥ ᾿ΑΝΑΒΑΣΕΩΣ Β' 

ΒΟΟΚ 11. 

Ἢ ΓΗΑΡΤΕΕ . 
ΓΒΕ Οτεεκϑ ἀγα ᾿ϑἰοσπιε ὃν Ῥσοοῖες αηὰ ΟἹὰ5 οὗ μα ἄξαιϊῃ οὗ σις 

δηὰ {πε ἢϊσπὲ οὗ Ατὐςαυ. ---Ἰσαύοπιβ βεπάβ ἔμθτῃ ἕο Ασίδειιβ ΨῈΒ 
8ῃ οὔξσ οὗ με Ῥευβίδη τπιόοηθ.--- ΠὩθ Κιηρ συτησηοηβ {με Οτεοκβ 

ἴο 5υστεπεσ πεῖ 8ΥπΠ|5. --ἼΠεὶτ σεῖπ58].--- Ὡς Κιηρσ Βευεαροι 
οἴκετς μετα 4 ἔσασα ᾿ξ ΠΥ στοαπιδῖη ΠΕΥα ΓΠΕΥῪ δύ, θαΐ ττθδίθηβ 
ἴο αἰΐδοκ {ποῖ 1 ἐμπον ἀερατί. 

ὶ 1. ὯΣ μὲν οὖν ἠθροίσθη Κύρῳ τὸ “Ἑλλην- 
«κὸν, ὁπότε ἐπὶ τὸν ἀδελφὸν Ἀρταξέρξην 

ἐστρατεύετο, καὶ ὅσα ἐν τῇ ἀνόδῳ ἐπράχθη, 
ΧΕ ὦ ᾳ ΄ ΡΥ (ἘΞ ὶ ε “ 5 ΄ καὶ ὡς ἡ μάχη ἐγένετο. καὶ ὡς Κῦρος ἐτελεύτ- 

Χ ε δι Ἃ, Χ 9 Ἔ ε 

ἢσε, καὶ ὡς ἐπὶ τὸ στρατόπεδον ἐλθόντες οἱ 

"Ἕλληνες ἐκοιμήθησαν, οἰόμενοι. τὰ πάντα Ὦ μβήησησαν, 
- Ἀ -“μΜ “) , - δ νικᾷν; καὶ Κῦρον ζῆν; ἐν τῷ ἔμπροσθεν λογῳ 
Γέ Γ᾽ Ν 4“ 4 ͵7 

δεδήλωται. 2. Ἅμα δὲ τῇ ἡμέρᾳ συνέλθοντες 
ς ἭΝ ὦ ΄ [ ω Ὁ » 

οἱ στρατηγοὶ ἐθαύμαζον, ὅτι Κῦρος οὕτε ἄλλον 

Β 
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πέμποι σημανοῦντα, ὅ τι χρὴ ποιεῖν, οὔτ᾽ 
» Ν ͵ Ε ον ν᾽ -“ 

αὐτὸς φαίνοιτο. "Εδοξεν οὖν αὐτοῖς συσκευα- 
᾿ ὰ . -: 7 “ σαμένοις ἃ εἶχον, καὶ ἐξοπλισαμένοις, προϊέναι 

εἰς τὸ πρόσθεν, ἕως ΚΚύρῳ συμμίξειαν. 8. "Ἤδη 
δὲ ἐν ὁρμῇ ὄντων, ἅμ᾽ ἡλίῳ ἀνίσχοντι ἦλθε 

Προκλῆς, ὁ 'Γευθρανίας ἄρχων, γεγονὼς ἀπὸ 
- ω ε 

Δαμαράτου τοῦ Λάκωνος, καὶ Ἰ'λοῦς ὁ Ταμώ. 

Οὗτοι ἔλεγον, ὅτι Κῦρος μὲν τέθνηκεν, Ἀριαϊος 

δὲ πεφευγὼς ἐν τῷ σταθμῷ εἴη μετὰ τῶν ἄλ- 
7 σ΄ “Ἃ 7 ς -“ 

λων βαρβάρων, ὅθεν τῇ προτεραίᾳ ὡρμῶντο 
Ν Ἁ - 

καὶ λέγοι, ὅτε ταύτην μὲν τὴν ἡμέραν Περι- 

μείνειεν ἂν αὐτοὺς, εἰ μέλλοιεν ἥκειν" τῇ δὲ 
ἄλλῃ ἀπιέναι φαίη ἐπὶ ᾿Ιωνίας, ὅθενπερ ἦλθε. 
4, Ταῦτα ἀκούσαντες οἱ στρατηγοὶ καὶ οἱ 

ἄλλος “ἕλληνες βαρέως ἔφερον. Κλέαρχος 
δὲ τάδε εἶπεν: ““᾿Αλλ᾽ ὥφελε μὲν Κῦρος ζῆν" 
ἐπεὶ δὲ τετελεύτηκεν, ἀπωγγέλλετε ᾿Αριαίῳ, 
ὅτι ἡμεῖς γε νικῶμεν βασιλέα; καὶ, ὡς ὁρᾶτε, 
οὐδεὶς ἡμῖν ἔτι μάχεται" καὶ εἰ μὴ ὑμεῖς 
ἤλθετε, ἐπορευόμεθα ἂν ἐπὶ βασιλέα. ᾿Ἑμταγ- 
γελλόμεθα δὲ Ἀριαίῳ, ἐὰν ἐνθάδε ἔλθη, εἰς 

Ἀ τ. , Ν - τ" “-“ “-“ 

τὸν θρόνον τὸν βασίλειον αὐτὸν καθιεῖν" τῶν 
γὰρ τὴν μάχην νικώντων καὶ τὸ ἄρχειν ἐστί. 

ὅ. Ταῦτ᾽ εἰπὼν ἀποστέλλει τοὺς ἀγγέλους, 
Ν ᾿ “τ ται ’ Ν , Ν 

καὶ σὺν αὑτοῖς Χειρίσοῴφον τὸν Λάκωνα, καὶ 



ΒΟΟΣ ΣΙ (ΠΝΑ,ῬΤΕΙΝ ἃ 4 

Μένωνα τὸν Θετταλόν" καὶ γὰρ αὐτὸς Μένων 
ἐβούλετο" ἦν γὰρ φίλος καὶ ξένος ᾿Αριαίου. 
60. Οἱ μὲν ὥχοντο, Κλέαρχος δὲ περιέμεινε. 
Τὸ δὲ στράτευμα ἐπορίζετο σῖτον, ὅπως ἐδύν- 

ατο, ἐκ τῶν ὑποζυγίων, κόπτοντες τοὺς βοῦς 
καὶ ὄνους" ξύλοις δ᾽ ἐχρῶντο. μικρὸν προϊόντες 
» ἂ “- ἘΨ, Φ ς ’ὔ Ε] - ἀπὸ τῆς φάλαγγος, οὗ ἡ μάχη ἐγένετο, τοῖς 

5». -“Ἵ; “Ἁ ἃ ξ τε Οϊστοῖς, πολλοῖς οὖσιν, (οὺς ἠνάγκαζον οἱ 
“ - 
Ἑλληνες ἐκβάλλειν τοὺς αὐτομολοῦντας παρὰ 

, λ - ΓΧ,. ᾿ “ 7 

βασιλέως.) καὶ τοῖς γέῤῥοις. καὶ ταῖς ξυλίναις 
7] - 

ἀσπέσι ταῖς Αἰγυπτίαις" πολλαὶ δὲ καὶ πέλται, 
ἊΝ το εν ν ᾿ - ΄»“ , καὶ ἅμαξαι ἦσαν ἔρημοι" οἷς πᾶσι χρώμενοι, 

[τ "' 3 7 Ἀ ς ὔ 
κρέα ἕψοντες ἤσθιον ἐκείνην τὴν ἡμέραν. 

7. Καὶ ἤδη τε ἣν περὶ πλήθουσαν ἀγορὰν, 
Ἂ ἂν Ὰ ᾽ Χ Ξ ὔ καὶ ἔρχονται παρὰ βασιλέως καὶ Τισσαφέρνους 

κήρυκες, οἱ μὲν ἄλλοι βάρβαροι" ἣν δὲ αὐτῶν 

Φαλύνος εἷς “Ἑλλην, ὃς ἐτύγχανε παρὰ Τισσα- 

φέρνει ὧν, καὶ ἐντίμως ἔχων" καὶ γὰρ προσ- 
[ω. Ὁ “- ἃ Ὰ 7 ἐποιεῖτο ἐπιστήμων εἶναι τῶν περὶ τὰς τάξεις 

«ς 

τε καὶ ὁπλομαχίαν. 8. Οὗτοι δὲ προσελθόντες 
τε; καὶ καλέσαντες τοὺς τῶν “Ελλήνων ἄρχ- 
ονταϑ9 λέγουσιν ὅτι βασιλεὺς κελεύει τοὺς 
[“ -ὉὟἮ ““ Ελληνας, ἐπεὶ νικῶν τυγχάνει, καὶ ἸΚῦρον 

’ ’ 

ἀπέκτονε, παραδόντας τὰ ὅπλα, ἰόντας ἐπὶ τὰς 
,ὔ, ͵ ς ΄ γῇ βασιλέως θύρας, εὑρίσκεσθαι ἤν τι δυνωνται 

Β 2 
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’ - Ν 

ἀγαθόν. 9. ᾿Γαῦτα μὲν εἶπον οἱ βασιλέων 

κήρυκες" οἱ δὲ “Ελληνες βαρέως μὲν ἤκουσαν; 
“ Ν ᾿ς “ ὦ “ Ε] “ 

ὅμως δὲ Καέαρχος τοσοῦτον εἶπεν, ὅτι οὐ τῶν 
νικώντων εἴη τὰ ὅπλα παραδιδόναι" ““ Ἀλλ᾽, 
ΕἾ ςς ξ “ Ν Φ 5» ὃ δ. κι ͵ὔ 

εφη, “ὑμεῖς μὲν, ὦ ἄνὸρες στρατηγοὶ, τοὔτοι5 

ἀποκρίνασθε, ὅ τι κάλλιστόν τε καὶ ἄριστον 

ἔχετε" ἐγὼ δὲ αὐτέκα ἥξω." ᾿Εἰκάλεσε γάρ τις 

αὐτὸν τῶν ὑπηρετῶν, ὅπως“ ἴδοι τὰ ἱερὰ ἐξηρη-: 
μένα" ἔτυχε γὰρ θυόμενος. 10. Ἔνθα δὴ 
» , ΄ Ν Ὁ» Ἃ ) ΄ 
ἀπεκρίνατο Κλεάνωρ μὲν ὁ ᾿Αρκὰς, πρεσβύ- 

Ὁ ᾿ 

τατος ὧν, ὅτι πρόσθεν ἂν ἀποθάνοιεν, ἢ τὰ 
ὅπλα παραδοῖεν: ἹἸΙρόξενος δὲ ὁ Θηβαῖος, 

Ν ͵ Φ ͵] 

« Ἀλλ᾽ ἐγὼ, ἔφη, ““ ὦ Φαλύνε, θαυμάζω, πότ-- 
ε κα ν ἜῚ ὙΠ 5. Ἀ ε ν 

ερα ὡς κρατῶν βασιλεὺς αἰτεῖ τὰ ὅπλα, ἢ ὡς διὰ 
7 “-“ » Ν Ἁ ς “-“ “ 

φιλίαν δῶρα. ἘΠ μὲν γὰρ ὡς κρατῶν, τί δεῖ 
αὐτὸν αἰτεῖν, καὶ οὐ λαβεῖν ἐλθόντα; εἰ δὲ 

πείσας βούλεται λαθεῖν, λεγέτω, τί ἔσταε τοῖς 
στρατὶώταις, ἐὰν αὐτῷ ταῦτα χαρίσωνται.᾽ 

“ ΄ 3 “ 

11. Πρὸς ταῦτα Φαλύνος εἶπε,““ Βασιλεὺς νικᾷν 
ς »-» ᾽ Ἁ “ Α 3 ΄ 1} ,. ᾽ “ 

ἡγεῖται, ἐπεὶ Κῦρον ἀπέκτονε. Τίρο. γὰρ αὐτῷ 
᾿ ἴω ᾽ "“ 

ἐστιν, ὅστις ἀρχῆς ἀντιποιεῖται; Νομίζει δὲ 
" , σι -»» ἡ , ͵7 "»" 

καὶ ὑμὰς ἑαυτοῦ εἶναι, ἔχων ἐν μέσῃ τῇ ἑαυτοῦ 
΄ ω Ν 

χώρᾳ, καὶ ποταμῶν ἐντὸς ἀδιαβάτων" καὶ 
ΝΥ ᾽ ΄, “ς“. ες. κα ΄, ᾽ πλῆθος ἀνθρώπων ἐφ᾽ ὑμᾶς δυνάμενος ἀγαγ- 



΄-. 

ΒΟΟΚ [11 ΓΠΑ͂ΡΤΕΚ Γ ξ 

΄- , [ὦ 50») Ρ] ,ὔ [ἠ - ’΄ ᾿ 

εἶν, ὅσον, οὐδ᾽ εἰ παρέχοι ὑμῖν, δύναισθ᾽ ἂν 

ἀποκτεῖναι." 
΄Ν “ - 

12. Μετὰ τοῦτον Θεόπομπος ᾿Αθηναῖος εἶπε" 
το “ κ "“" 

« Ὦ Φαλύνε, νῦν, ὧς σὺ ὁρᾷς, ἡμῖν οὐδὲν ἄλλο 
τ" ν᾿ Χ ᾽ ν᾿ ὦ ἡ στι ἢ , σιν 
ἐστιν ἀγαθὸν εἰ μὴ ὅπλα καὶ ἀρετή. ΚΚαὶ 
[τ Ν -- Ε 3" Ἅ Ἁ σι 4 -" ὅπλα μὲν οὖν ἔχοντες, οἰόμεθα ἂν καὶ τῇ ἀρετῇ 

“ ’ὔ ἴω » 

χρῆσθαι" παραδόντες δ᾽ ἂν ταῦτα, καὶ τῶν 
’ὔ - Μ Ν 

σωμάτων στερηθῆναι. Μὴ οὖν οἴου, τὰ μόνα 
Νν “40 » ἣν - .Ὁ ς » 7 - » Ν Ὰ 

ἡμῖν ἀγαθὰ ὄντα ὑμῖν παραδώσειν" ἀλλὰ σὺν 
͵ “-“ “Ὁ ἐπ 

τούτοις καὶ περὶ τῶν ὑμετέρων ἀγαθῶν μαχού- 
“ 7] 

μεθα." 18. Ἀκούσας δὲ ταῦτα ὁ Φαλύνος ἐγέλ-- 
,ὔ ασε, καὶ εἶπεν. ““᾿Αλλὰ φιλοσόφῳ μὲν ἔοικας, 

Φ 7 Χ ͵ὕ 9 » , πον 
ὦ νεανίσκε, καὶ λέγεις οὐκ ἀχάριστα" ἴσθι 

»] “ Ὦ Ἁ ες ,ὔ 

μέντοι ἀνόητος ὧν, εἰ οἴει ἂν τὴν ὑμετέραν 
3 Ἂ ᾿ Ο - “ ὃ ΠΥ, 355 

ἀρετὴν περιγενέσθαι τῆς βασίλέως δυνάμεως. 
»Μ 

14. Ἄλλους δέ τινας ἔφασαν λέγειν ὑπομαλ- 
ακιζομένους, ὡς καὶ Κύρῳ πιστοὶ ἐγένοντο, 

Ἁ -“ “- ᾿ 

καὶ βασιλεῖ γ᾽ ἂν πολλοῦ ἄξιοι γένοιντο, εἰ 
΄, , ΒΕ: 

βούλοιτο φίλος γενέσθαι" καὶ εἴτε ἄλλο τι 
θέλ ῆσθ ἔτ᾽ ἐπ᾽ Αἰ ͵ ἕλοι χρῆσθαι, εἴτ᾽ ἐπ᾽ Αἴγυπτον στρατεύειν, 

- , 9. ἃ » “ . ΄ συγκαταστρέψαιντ᾽ ἂν αὐτῷ. 1. ᾿Εξν τούτῳ 
καὶ Κλέαρχος ἧκε, καὶ ἠρώτησεν, εἰ ἤδη ἀπο- 
κεκριμένοι εἶεν. Φαλύνος δ᾽ ὑπολαβὼν εἶπεν" 
“ς Οὗτοι μὲν, ὦ Κλέαρχε, ἄλλος ἄλλο λέγει" σὺ 
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- Ν “ 

δ᾽ ἡμῖν εἰπὲ, τί λέγεις." 16. Ὁ δ᾽ εἶπεν" “ Ἔγώ 
Ω , » ες 9 Ν , σε, ὦ Φαλύνε, ἄσμενος ἑώρακα, οἶμαι δὲ καὶ 

σ' ῳ οἱ ἄλλοι πάντες οὗτοι" σύ τε γὰρ “Εϊλλην εἶ, 
καὶ ἡμεῖς, τοσοῦτοι ὄντες, ὅσους σὺ ὁρᾷς" ἐν 

7 ΑΕ. 2 ΄ ΄ 

τοιούτοις δὲ ὄντες πράγμασι συμβουλευόμεθά 

σοι; τί χρὴ ποιεῖν, περὶ ὧν λέγεις. 17. Σὺ 
οὖν, πρὸς Θεῶν, συμβούλευσον ἡμῖν, ὃ τι σοι 
οκεῖ κάλλιστον καὶ ἄριστον εἶναι, καὶ ὅ σοι ὃ λλιστον ρ δ 

τιμὴν οἴσει εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον ἀναλεγόμενον; 
ὅτε Φαλύνος ποτὲ πεμφθεὶς παρὰ βασιλεώς, 

κελεύσων τοὺς “Ἑλληνας τὰ ὅπλα παραδοῦναι. 
,7ὕ ,] » -“ ͵ὕ συμβουλευομέμοις συνεβούλευσεν αὐτοῖς τάδε. 

Οἶσθα δὲ, ὅτι ἀνάγκη λέγεσθαι ἐν τῇ “Εἰλλάδι, 
ὃ ἂν συμβουλεύσῃς." 18. Ὃ δὲ Κλέαρχος 
ταῦτα ὑπήγετο, βουλόμενος καὶ αὐτὸν τὸν 

παρὰ βασιλέως πρεσβεύοντα συμβουλεῦσαι, 
Ἁ “ δ ἣν “ Ε] “- μὴ παραδοῦναι τὰ ὅπλα. ὅπως εὐέλπιδες μᾶλ- 

λον οἱ “Ἕλληνες εἶεν. Φαλύνος δ᾽ ὑποστρέψας, 
γ Ν Ἃ ΄ ᾽ συ εὖ ΗΝ παρὰ τὴν δόξαν αὐτοῦ εἶπεν ὧδε. 
19. ““ Ἐγὼ, εἰ μὲν τῶν μυρίων ἐλπίδων μία 

τις ὑμῖν ἐστι σωθῆναι πολεμοῦντας βασιλεῖ, 
συμβουλεύω μὴ παραδιδόναι τὰ ὅπλα" εἰ δέ 
τοῦ μηδεμία σωτηρίας ἐστὶν ἐλπὶς ἄκοντος 
βασιλέως: συμβουλεύω σώζεσθαι ὑμῖν ὅπη 

δυνατόν." 20. Κλέαρχος δὲ πρὸς ταῦτα εἶπεν" 



ΒΟΟΑ 17. ΟΠΑ͂ΡΤΕΙ ἢ 7 

« Ἀλλὰ ταῦτα μὲν δὴ σὺ λέγεις" παρ᾽ ἡμῶν δὲ 
ἀπάγγελλε ταῦτα, ὅτι ἡμεῖς οἰόμεθα, εἰ μὲν 
δέοι βασιλεῖ φίλους εἶναι, πλείονος ἂν ἄξιοι 
εἶναι φίλοι, ἔχοντες τὰ ὅπλα, ἢ παραδόντες 
ἄλλῳ" εἰ δὲ δέοι πολεμεῖν, ἄμεινον ἂν πολεμ- 
εἶν, ἔχοντες τὰ ὅπλα, ἢ ἄλλῳ παραδόντες." 
21, Ὁ δὲ Φαλύνος εἶπε" ““ Ταῦτα μὲν δὴ ἀπαγ- 
γελοῦμεν" ἀλλὰ καὶ τάδε ὑμῖν ἐκέλευσεν εἰπεῖν 

βασιλεὺς, ὅτι μένουσι μὲν ὑμῖν αὐτοῦ σπονδαὶ 
εἴησαν, προϊοῦσι δὲ καὶ ἀπιοῦσι πόλεμος. 
Εἴπατε οὖν καὶ περὶ τούτου, πότερα μενεῖτε 
καὶ σπονδαί εἶσιν, ἢ ὡς πολέμου ὄντος παρ᾽ 
ὑμῶν ἀπαγγελῶ." 22. Κλέαρχος δ᾽ ἔλεξεν " 
“«᾿Απάγγελλε τοίνυν καὶ περὶ τούτων, ὅτι καὶ 
ἡμῖν ταὐτὰ ὀοκεῖ, ἅπερ καὶ βασιλεῖ." ““ Τί οὖν 
ταῦτ᾽ ἐστίν :" ἔφη ὁ Φαλύνος. ᾿Ἀπεκρίνατο 
Κλέαρχος" ““Ἣν μὲν μένωμεν, σπονδαί" ἀπι- 
οὔσι δὲ καὶ προϊοῦσι, πόλεμος." 28. ὋὉ δὲ 

πάλιν ἠρώτησε" ““Σπονδὰς ἢ πόλεμον ἀπαγ- 
γελῶ :" Κλέαρχος δὲ ταὐτὰ πάλιν ἀπεκρίνατο" 
“ Σπονδαὶ μὲν μένουσιν; ἀπιοῦσι δὲ ἢ προϊοῦσι 
πόλεμος." Ὅ τι δὲ ποιήσοι, οὐ διεσήμηνε. 
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(ΗΑΡΤΙΣ τς 

Αὐϊξοας γεῆιρες (ἢς οἴου οὔτε Ῥογϑίδη [Π ΓΟΙΘ.---ΟἸδασοδι, ἰηγεβίθα 
ὙΠ σοτηπηαπα ὈΥ ἰδοὶξ σοηβθηΐ, ογάθυβ ἃ σείγεδξ.-- -Μηεοσγέπες 
ἀεςοσί ἢ 300 ΤΉγαοϊδῃϑ.-- - σεαῖν Ὀεῦγθεη Ασΐίξουβ δπὰ ἔπε 
Οτεεκϑ. ---ΤῊς ἔννο ΔΥΓΏΊΪΕς ΤΠΔΓΟΝ πα ΘΠΟΔΠῚΡ ἱορσεῖπεσ. - --λἀἘ θοᾶν 
οὗ [ῃ6 Ἔπαπν 5 ΘΑ ΑΙΓΥ ΔΡΡΕΔΙΚ 'ἴπ β'ρῇϊς.---ἶς 15 δϑοεγίφιπεᾶ {παῖ 
τῆς Κιίηρ 15 εποδαιηρεά ἴῃ [πε πεῖρῃρουτπῃοοά.--- Τῆς ατεεκς δπᾶ 
{ΠΕΣ 411165 ἀυτῖνα δὲ βοῦηθ ν]Πρὲβ νυ] Οἢ της Κίηρσ Βαᾷ ρΡἱυπάετεά. ᾿ 
-ἰὴ {ΠῈ σουγβα οὗ ([ῃ6 πἰρηξ ἃ Ῥηϊς βεῖΐζε [π6 ασβοῖκβ, ΒΟ 15 
αιϊεϊεά ΡΥ ἃ ἄεδνϊος οὗ (Ἰεασοῃυβ. 

Ι. ΦΑΛΥ͂ΝΟΣ μὲν δὴ ᾧχετο, καὶ οἱ σὺν 
αὐτῷ. Οἱ δὲ παρὰ ᾿Αριαίου ἧκον, Προκλῆς 
καὶ Χειρίσοφος" (Μένων δὲ αὐτοῦ ἔμενε παρὰ 
Ἀριαίῳ οὗτοι δ᾽ ἔλεγον, ὅτι πολλοὺς φαίη 
Ἀριαῖος εἶναι ἸΠέρσας, ἑαυτοῦ βελτίους, οὺς 
οὐκ ἂν ἀνασχέσθαι αὐτοῦ βασιλεύοντος" “ἀλλ᾽ 

εἰ βούλεσθε συναπιέναι, ἥκειν ἤδη κελεύει τῆς 

νυκτός" εἰ δὲ μὴ, αὐτὸς πρωὶ ἀπιέναι φησίν." 
2. Ὃ δὲ Κλέαρχος εἶπεν" ““Ἀλλ᾽ οὕτω χρὴ 
ποιεῖν, ἐὰν μὲν ἥκωμεν, ὥσπερ λέγετε" εἰ δὲ 

μὴ, πράττετε, ὁποῖον ἄν τι ὑμῖν οἴεσθε μάλιστα 
συμφέρειν." ὝὍΟ τι. δὲ ποιήσοι, οὐδὲ τούτοις 

εἶπε. 3. Μετὰ δὲ ταῦτα, ἤδη ἡλίου δύνοντος, 

συγκαλέσας τοὺς στρατηγοὺς καὶ λοχαγοὺς, 

᾿ ἔλεξε τοιάδε. ““’Ἐμοὶ, ὦ ἄνδρες, θυομένῳ ἰέναι 
ι᾿ Κν - Ἁ ΕΝ κ᾿ 

ἐπὶ βασιλέα, οὐκ ἐγίγνετο τὰ ἱερά. Καὶ εἰκό-- 

᾿ 

“ 

, 



. 
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Ψ ᾽ ὡ ΑΚ «ς Ν 4“ “- 
τως ἄρα οὐκ ἐγίγνετο. “ἕ)ς γὰρ ἐγὼ νῦν πυν- 

Ρ 5 ’ ς ἴω Ἁ ’ὔ ς ͵ 

θάνομαι, ἐν μέσῳ ἡμῶν καὶ βασιλέως ο ᾿Π ΓἿγρης 
ἃ ποταμός ἐστι ναυσίπορος, ὃν οὐκ ἂν δυναίμεθα 

ἄνευ πλοίων διαβῆναι" πλοῖα δ᾽ ἡμεῖς οὐκ 
Μ ξ » Ν Ὰ :] -“ ͵ὔ :’ Ἐ 
ἔχομεν. Οὐ μὲν δὴ αὐτοῦ γε μένειν οἷον τε 

Ν ν : ᾿ ΠΥΡΗΝΣ τς Ν᾽ γ..... ἝΝ τὰ γὰρ ἐπιτήδεια οὐκ ἔστιν ἔχειν" ἰέναι δὲ 
Ἁ Ἁ 4 , 7 Ἁ ΦΑΥΨΝ ἣ 

παρὰ τοὺς Κύρου φίλους, πάνυ καλὰ ἡμῖν τὰ 
ε ἈΝ ᾿' - 5 Χ “ ᾿ 7 

ἱερὰ ἦν. 4. Ὧδε οὖν χρὴ ποιεῖν" ἀπιόντας 
- Ψ Ν ᾺἊ ᾽ Χ Ν , “ δειπνεῖν, ὅ τι τι5 ἔχει" ἐπειδὰν δὲ σημήνῃ τῷ 

κέρατι, ὧς ἀναπαύεσθαι, συσκευάζεσθε" ἐπειδὰν 
Ν Ἁ [4 » Λη 5» .(δ Χ ς ’ δ, 

δὲ τὸ δεύτερον, ἀνατίθεσθε ἐπὶ τὰ ὑποζύγια 
ΧΝ » "Ὁ “ “ σὸν Ὁ τ Χ Ν ἐπὶ δὲ τῷ τρίτῳ, ἕπεσθε τῷ ἡγουμένῳ, τὰ μὲν 

᾽ὔ «κι ἴω 

ὑποζύγια ἔχοντες πρὸς τοῦ ποταμοῦ, τὰ δὲ 
Ν ω ε Σ 

ὅπλα ἔξω." ὅ. Ταῦτα ἀκούσαντες οἱ στρατηγοὶ 
Ν ς Χ » “ πλῊΝ Β.-: ω 

καὶ οἱ λοχαγοὶ ἀπῆλθον, καὶ ἐποίουν οὕτω" 
Ἁ Ἁ Ν «ς Ν ον ς δ. ἰδ ΄ 3 καὶ τὸ λοιπὸν ὁ μὲν ἦρχεν, οἱ δ᾽ ἐπείθοντο, οὐχ 

» ς "»" , 

ἑλόμενοι, ἀλλ᾽ ὁρῶντες. ὅτε μόνος ἐφρόνει, οἷα 
- Χ »Μ ς - Ψ ΝΜ Φ 

δεῖ τὸν ἄρχοντα, οἱ δὲ ἄλλοι ἄπειροι ἦσαν. 
9 Ἁ Ν - « 3 » ,ὔ 

6. Ἀριθμὸς δὲ τῆς ὁδοῦ, ἣν ἦλθον ἐξ Ἐφέσου 
-“ 3 ’ »“"ἅ» “ τῆς Ιωνίας μέχρι τῆς μάχ:ς. σταθμοὶ τρεῖς 

᾿Ὶ ,ὔὕ 

καὶ ἐννενήκοντα; παρασάγγαι πέντε καὶ τριά- 
᾿ς ,ὔ 

κοντα καὶ πεντακόσιοι, στάδιοι πεντήκοντα 
- τ ὦ Χ Χ ,ὔ ὌΨΣ, Ὗ δὲ »“ ΄ καὶ ἑξακισχίλιοι καὶ μύριοι" ἀπὸ δὲ τῆς μάχης 
΄7 Ἵν 3 ἴω 7, 

ἐλέγοντο εἶναι εἰς Βαβυλῶνα στάδιοι ἑξήκοντα 

“καὶ τριακόσιοι. 
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ἴ. ᾿Εντεῦθεν δὴ, ἐπεὶ σκότος ἐγένετο, Νί(λ- 
τοκύθης μὲν ὁ Θρᾷξ, ἔχων τούς τε ἱππέας τοὺς 
μεθ᾽ ἑαυτοῦ εἰς. τεσσαράκοντα, καὶ τῶν πεζῶν 

Θρακῶν ὡς τριακοσίους, ηὐτομόλησε πρὸς 

βασιλέα. 8. Ἰζλέαρχος δὲ τοῖς ἄλλοις ἡγεῖτο 

κατὰ τὰ παρηγγελμένα, οἱ δ᾽ εἵποντο" καὶ 
ἀφικνοῦνται εἰς τὸν πρῶτον σταθμὸν παρὰ 
᾿Αριαῖον καὶ τὴν ἐκείνου στρατιὰν, ἀμφὶ μέσας 
νύκτας" καὶ ἐν τάξει θέμενοι τὰ ὅπλα; συνῆλθον 

ες Ἀ Ἀ ΄ Ἀ » ε ΄ 

οἱ στρατηγοὶ καὶ οἱ λοχαγοὶ τῶν “Ἑλλήνων 

παρὰ ᾿Δριαῖον" καὶ ὥμοσαν οἵ τε Ἕλληνες καὶ 
ὁ ᾿Αριαῖος, καὶ τῶν σὺν αὐτῷ οἱ κράτιστοι, 

, ΄ Ε] ΄ ,ὔ ἢ ΝΥ 

μήτε προδώσειν ἀλλήλους, σύμμαχοΐ τε ἔσε- 
Ν ς , ΄ , ᾿ ς ΄ 

σθαι" οἱ δὲ βάρβαροι προσώμοσαν καὶ ἡγή- 
- ζω 

σεσθαι ἀδόλως. 9. Ταῦτα δ᾽ ὥμοσαν, σφά- 
ἕαντες κάπρον, καὶ ταῦρον, καὶ λύκον, καὶ 

κριὸν, εἰς ἀσπίδα βάπτοντες οἱ μὲν “Ἑλληνες 
ἃ ξίφος, οἱ δὲ βάρβαροι λόγχην. 10. Ἐπεὶ δὲ 

τὰ πιστὰ ἐγένετο, εἶπεν ὁ Κλέαρχος" ““Ἄγε δὴ. 
ῳφΦ "» τ ᾿ »Ὶ «ε “ Ο΄Ν, Φ{Ἐπ᾿ ᾿ ἐπ δ οὐδ, Σ᾽ 

ὦ Ἀριαῖε, ἐπείπερ ὁ αὐτὸς ἡμῖν στόλος ἐστὶ 
ω Ἡνὰ “ψ ““ 

καὶ ὑμῖν, εἰπὲ, τίνα γνώμην ἔχει περὶ τῆς 
ΣΕ ΡΟ , » φι τ »Ὰθ ΕῚ 

πορεία" πότερον ἄπιμεν, ἥνπερ ἤλθομεν, ἢ 
ἴω ς 

ἄλλην τινα ἐννενοηκέναι δοκεῖς ὁδὸν κρείττω :" 
Ξ : ΄ὔ 
11. Ὁ δ᾽ εἶπεν. ““Ἢν μὲν ἤλθομεν, ἀπιόντες 

“ ΄ πάντες ἂν ὑπὸ λιμοῦ ἀπολοίμεθα" ὑπάρχει 
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“ Θ᾿ φυ "δὲ - 9 ὃ ἫΝ 
γὰρ νῦν ἡμῖν οὐδὲν τῶν ἐπιτηδείων. πτα- 

 καΐίδεκα γὰρ σταθμῶν τῶν ἐγγυτάτω οὐδὲ δεῦρο 
ἰόντες ἐκ τῆς χώρας“ οὐδὲν εἴχομεν λαμβάνειν' 
ἔνθα δ᾽ εἴ τι ἦν, ἡμεῖς διαπορευόμενοι κατε- 
δαπανήσαμεν. Νῦν δ᾽ ἐπινοοῦμεν πορεύεσθαι 
μακροτέραν μὲν, τῶν δ᾽ ἐπιτηδείων οὐκ ἀπορή- 
σομεν. 12., Ἰ]ορευτέον δ᾽ ἡμῖν τοὺς πρώτους 

σταθμοὺς ὡς ἂν δυνώμεθα μακροτάτους, ἵνα 
ς - 3 “ “ -“" 

ὧς πλεῖστον ἀποσπασθῶμεν τοῦ βασιλικοῦ 
στρατεύματος" ἢν γὰρ ἅπαξ δυοῖν ἢ τριῶν 

ἡμερῶν ὁδὸν ἀπόσχωμεν, οὐκέτι μὴ δυνήσεται 
βασιλεὺς ἡμᾶς καταλαβεῖν. Ὀλέγῳ μὲν γὰρ . 
στρατεύματι οὐ τολμήσει ἐφέπεσθαι" πολὺν δ᾽ ρ γῷ μὴ ἈΝ 
Ν : » ΄ 5 ᾿Ξ ἔχων στόλον, οὐ δυνήσεται ταχὺ πορεύεσθαι" 
Μ Ν Ν “,᾿᾿ν" ͵ Ε ,’ 4) ἴσως δὲ καὶ τῶν ἐπιτηδείων σπανιεῖ. Ταύτην, 
ΡΒ ςς “ ἔ » 99 

ξφη, ““ γνώμην ἔχω ἔγωγε. 
18. Ἦν δ᾽ αὕτη ἡ στρατηγία οὐδὲν ἄλλο 

ὃ 7ὔ 5 ὃ 7 Ν ν ὍΝ ΑΒΌΣ: δὲ 7 

υναμένης ἢ ἀποὸράναι ἢ ἀποφυγεῖν" ἡ δὲ τύχη 
το ; 3 ΣΝ Ὁ Ὁ ἌΓ ὰ ἐστρατήγησε κάλλιον. ᾿Επεὶ γὰρ ἡμέρα ἐγέν- 

9 7 9 “Ὁ 5» Ἁ Ψ ετο, ἐπορεύοντο, ἐν δεξιᾷ ἔχοντες τὸν ἥλιον, 
λογιζόμενοι ἥξειν ἅμα ἡλίῳ δύνοντι εἰς κώμας ογιζόμενοι ἥξειν ἅμα ἡλίς μ 

κ᾿ “4 ’ - 

τῆς Βαβυλωνίας χώρας" καὶ τοῦτο μὲν οὐκ 
ἐψεύσθησαν. 14. "Ἐτι δὲ ἀμφὶ δείλην ἔδοξαν 

’ ἀν ν΄ σὺ ε 7ὔ ἃ - ς ἂν .2,.ὦ 

πολεμίους δρᾷν ὑππέας᾽ καὶ τῶν τε Βλλήνων 
οἱ μὴ ἔτυχον ἐν ταῖς τάξεσιν ὄντες, εἰς τὰς 
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τάξεις ἔθεον, καὶ ᾿Αριαῖος (ἐτύγχανε γὰρ ἐφ᾽ 
ἁμάξης πορευύμενος, διότι ἐτέτρωτο) καταβὰς 

ι " - Ψ 
ἐθωρακίζετο, καὶ οἱ σὺν αὐτῷ: 15. ᾿Ἐν ᾧ δὲ 

ὡπλίζοντο, ἧκον λέγοντες οἱ προπεμφθέντες 
᾿ - » ς “ » ᾿] Ἀ ε [4 

σκοποὶ, ὅτι οὐχ ἱππεῖς εἰσιν, ἀλλὰ ὑποζύγια 

νέμοιτο. Καὶ εὐθὺς ἔγνωσαν πάντες, ὅτι 
"᾽ ΄ ν᾽ 7 7 Ἁ ., ἐγγύς που ἐστρατοπεδεύετο βασιλεύς" καὶ γὰρ 
καὶ καπνὸς ἐφαίνετο ἐν κώμαις οὐ πρόσω. 
10. Κλέαρχος δὲ ἐπὶ μὲν τοὺς πολεμίους οὐκ 
ἦγεν" (ἤδει γὰρ καὶ ἀπειρηκότας τοὺς στρατ- 

, τε ἘΠ " " Ν 4. Ὅς 
ιώτας, καὶ ἀσίτους ὄντας" ἤδη δὲ καὶ ὀψὲ 

ἣν") οὐ μέντοι οὐδ᾽ ἀπέκλινε, φυλαττόμενος, 
Ἁ Ι , Ρ] ᾽ » “ Μ [2 

μὴ δοκοίη φεύγειν" ἀλλ᾽ εὐθύωρον ἄγων, ἅμα 
΄Ὸδ',6 ἣ 7 » Ἁ " ν᾽ ’ ᾿Ὶ 

τῷ ἡλίῳ δυομένῳ εἰς τὰς ἔγγι τάτω κώμας τοὺς 
, Ν ῇ ᾿ 

πρώτους ἔχων κατεσκήνωσεν, ἐξ ὧν διήρπαστο 
ω “ 7 3 

ὑπὸ τοῦ βασιλικοῦ στρατεύματος καὶ αὐτὰ τὰ 
Ἁ “Ἢ [ων , -“ 

ἀπὸ τῶν οἰκιῶν ξύλα. 17. Οἱ μὲν οὖν πρῶτοι 
ῇ ᾿ 

ὅμως τρόπῳ τινὶ ἐστρατοπεδεύοντο, οἱ ὃ 
-“ , ΄ 

ὕστεροι σκοταῖοι προσιόντες, ὡς ἐτύγχανον 
»" » 7 Χ Ἁ Ἁ ΟΕ ΄, ἕκαστοι; ηὐλίζοντο, καὶ κραυγὴν πολλὴν ἐποί- 
ουν καλοῦντες ἀλλήλους, ὥστε καὶ τοὺς πολεμ- 

, ΄ 4 αὐ ἴω 

ίους ἀκούειν: ὥστε οἱ μὲν ἐγγύτατα τῶν 
Ν - 

πολεμίων καὶ ἔφυγον ἐκ τῶν σκηνωμάτων. 
18, Δῆλον δὲ τοῦτο τῇ ὑστεραίᾳ ἐγένετο" οὔτε 

Ἁ ς ἐν " 5ῸΝ 5" Μ », ῇ 
γὰρ ὑποζύγιον ἔτι οὐδὲν ἐφάνη, οὔτε στρατό- 



" 
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πεδον, οὔτε καπνὸς οὐδαμοῦ πλησίον. ᾿Ἐπξε- 
πλάγη δὲ, ὡς ἔοικε, καὶ βασιλεὺς τῇ ἐφόδῳ 

τοῦ στρατεύματος " ἐδήλωσε δὲ τοῦτο οἷς τῇ 
ὑστεραίᾳ ἔπραττε. 19. ἸΠροϊούσης μέντοι τῆϑ 
νυκτὸς ταύτης, καὶ τοῖς "λλησι φόβος ἐμ- 

΄ ᾿Ν ᾿ ᾿ “- π᾿ ᾿ “ὦ κ, 
πίπτει; καὶ θόρυβος καὶ δοῦπος ἦν, οἷον εἰκὸς 

φόβου ἐμπεσόντος γίγνεσθαι. 20. Κλέαρχος 

“δὲ Τολμίδην ᾿Ηλεῖῦον, ὃν ἐτύγχανεν ἔχων παρ᾽ 

ἑαυτῷ κήρυκα ἄριστον τῶν τότε; τοῦτον ἀνευὺπ' 

εῖν ἐκέλευσε, συγὴν κατακηρύξαντα, ὅτι προ- 

αγορεύουσιν οἱ ἄρχοντες, ὃς ἂν τὸν ἀφέντα τὸν 
ΝΜ » ας 4 Ὁ. ’ Ἁ 

ὄνον εἰς τὰ ὅπλα μηνύσῃ: ὅτι λήψεται μισθὸν 

τάλαντον ἀργυρίου. 21. Ἐπεὶ δὲ ταῦτα ἐκηρ- 
ν΄ “ 

ὕχθη, ἔγνωσαν οἱ στρατιῶται, ὅτι κενὸς ὁ 
’ ΕῚ Ἁ ς » -“" Εν. Ν 

φόβος εἴη, καὶ οἱ ἄρχοντες σῶοι. “Ἅμα δὲ 

ὄρθρῳ παρήγγειλε Κλέαρχος εἰς τάξιν τὰ 
ὅπλα τίθεσθαι τοὺς "Ἑίλληνας, ἧπερ εἶχον, ὅτε 
Ψ ᾽ὔὕ 

ἦν ἡ μάχη. 
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ΓΗΑΡΤΕᾺΝ Τὴ, 

[Ὡς Κιπρ αἰϊτεπιρίβ ἴο περοζίϊαίς ἃ ἔσαςε.-- -ΤῊς ατεεῖς, ἀεπιδηδϊηρσ 
ΞΌΡΡΙΪε5 Ὀεΐοτε {πε ἔσεαίὶ ἢ Πΐτη, ἀγα οοηδυςίεα ἕο ςετίδίη 
ὙΠ] ρε5. --τ τεσ ἴσας ἄδυβ ΤΊβϑαρἤοσ65 σοπιε5 ἴο ἱπαιῖτε ΜΕΥ 
ἴεν Βαά ἴδκϑὴ δύπὶς δἀραϊηξὲ ἴῃς Κίηρ.--ΟἸεαγοῆυσ στερ ε5 ἴπ π 6 
ΠΔΠΊ5 οὗ ἴῃς Οτεεκϑ.-- - ΤἸςϑαρῃεσηος ἀερατγίβ 1 5 ΔηΞΙΤΕΣ ; αηΐ, 
τεζυγηῖπς αἴζεσ ἴἢσγες ἄαγς, Ἔἐπίειϑ ᾿πΐο 8 ἰγεδίυ, ὈΥ ὙΒιοἢ δε Ῥεῖ-- 
Ξἰϑη5 Ὀἱπά {πετηξεῖνες ἴἔο οοπάποξςξ ἔμ Οτεεκς ἐπγουρῇ ἐμεῖσ ἕεσ- 
τἰϊοσυ ἩἹ 411 σοοά ἔ ; ψἘ16 τῆς Οτεεκε εηραρε ἴο Ρυτοῆδαϑα 
ΠΕΣ ΞΌΡΡΙ ΕΚ ; οσ,, 1ξ 4 τηδυκεῖ Ρε ποὲ ρσουϊάεα, ἕο ἔδαϊε ψῆδέὲ 15 
ΠαοσϑϑοσΥ τ πουὺξ νἱοΐδηςα. ᾿ 

Ι. Ὃ ΔΕ δὴ ἔγραψα, ὅτι βασιλεὺς ἐξε- 
πλάγη τῇ ἐφόδῳ τῆδε, δῆλον ἦν" τῇ μὲν γὰρ 

“ ᾿ 7 7’ δ΄} 7 πρόσθεν ἡμέρᾳ πέμπων τὰ ὅπλα, παραδιδόναι 
»] , ’ Ν ὦ ς ΄ » , ΄ 

ἐκέλευε, τότε δὲ ἅμα ἡλίῳ ἀνατέλλοντι κήρυκας 

ἔπεμψε περὶ σπονδῶν... 2. Οἱ δ᾽ ἐπεὶ ἦλθον 
Ἀ " ’ὔ »5ῳ’ Ἁ ἵ πρὸς του5 προφύλακας, ἐζήτουν τοὺς ἄρχονταΞ. 

᾿Επεὶ δ᾽ ἀπήγγειλαν οἱ προφύλακες, Κλέαρχος, 
τυχὼν τότε τὰς τάξεις ἐπισκοπῶν, εἶπε τοῖς 

,ὔ 4 Ν 7 ’, 

προφύλαξι κελεύειν τοὺς κήρυκας περιμένειν, 
Μ Ἅ ᾽ ν᾽ Ν 4{ : Ἁ 

ἄχρι ἂν σχολάσῃ. 8. ᾿Επεὶ δὲ κατέστησε τὸ 
: -“ ““«."" 

στράτευμα, ὥστε καλῶς ἔχειν ὁρᾶσθαι πάντη 
φάλαγγα πυκνὴν, τῶν δὲ ἀόσπλων μηδένα κατα- 

΄-“ - » 7 Ἀ 5 , ᾿ , ἈΨΕῚ ( 

φανῆ εἰναι, ἐκάλεσε τοὺς ἀγγέλους, καὶ αὕτος 
΄ ΄ }] ΣΟ Η͂Ρ, 57 Ἁ τὲ προῆλθε, τούς τε εὐοπλοτάτους ἔχων καὶ 

εὐειδεστάτους τῶν αὐτοῦ στρατιωτῶν; καὶ τοῖς 
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ἄλλοις στρατηγοῖς ταὐτὰ ἔφρασεν. 4. Ἐπεὶ 
ἈΝ φ Ἁ -“ » , » ’ὔ ,ὔ ,ὔ 

δὲ ἦν πρὸς τοῖς ἀγγέλοις, ἀνηρώτα, τί βού- 
ε ΝΥ “-“ 

λοιντο. Οἱ δ᾽ ἔλεγον, ὅτι περὶ σπονδῶν ἥκοιεν 
" ς ἃ 

ἄνδρες, οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται τά τε παρὰ 
ἀνα." (Ὁ βασιλέως τοῖς “Ελλησιν ἀπαγγεῖλαι, καὶ τὰ 

παρὰ τῶν “Ελλήνων βασιλεῖ. ὅ. Ὃ δὲ ἀπε- 
᾽ ᾽; ᾽ὔ ΓΩῚ ς 

κρίνατο' ““ Ἀπαγγέλλετε τοίνυν αὐτῷ, ὅτι 
-“ “ 3 

μάχης δεῖ πρῶτον, ἄριστον γὰρ οὐκ ἔστιν, οὐδὲ 
., ἦ - » 

ὃ τολμήσων περὶ σπονδῶν λέγειν τοῖς “Ελλησι, 
μὴ πορίσας ἄριστον." 6. Ταῦτα ἀκούσαντες οἱ 
ΝΜ ᾽ ’ὔ Ἁ κὰ 7 4 ᾿ 

ἄγγελοι ἀπήλαυνον, καὶ ἧκον ταχύ" (ᾧ καὶ 
- ’ Ὰ ᾽ δῆλον ἦν, ὅτε ἐγγύς που ἣν βασιλεὺς ἢ ἄλλος 

τις, ᾧ ἐπετέτακτο ταῦτα πράττειν") ἔλεγον δὲ, 
- ἢ -“ ,ὔ ““ ἣ Φ 5 

ὅτι εἰκότα δοκοῖεν λέγειν βασιλεῖ, καὶ ἥκοιεν 
ἡγεμόνας ἔχοντες, οἱ αὐτοὺς, ἐὰν αἱ -σπονδαὶ 

, » δεν τὰς τὸν ἊΣ 
γένωνται, ἄξουσιν, ἔνθεν ἕξουσι τὰ ἐπιτήδεια. 

᾿ Φ δ ΄ » » -»" - » ,» ᾽ὔ 

7. ὋὉ δ᾽ ἠρώτα; εἰ αὐτοῖς τοῖς ἀνδράσι σπένδ- 
Ὁ“ »“" Ὁ ΡῚ 

οὐτο ἰοῦσι καὶ ἀπιοῦσιν, ἢ καὶ τοῖς ἄλλοις 
ΕΣ 7 ε Ν “ ΝΥ ,ὕ 

ἔσοιντο σπονδαί. Οἱ δὲ, πᾶσιν, ἔφασαν, μέχρις 
ἂν βασιλεῖ τὰ πὰρ᾽ ὑμῶν διαγγελθῆ. 8. ᾿Επεὶ 

κ Α͂ν 
δὲ ταῦτα εἶπον, μεταστησάμενος αὐτοὺς ὁ 
Κλέ ξ ὕξετο" καὶ ἐδόκει τὰ δὰ αρχος ἐβουλεύετο" καὶ ἐδόκει τὰς σπονδὰς 

-" . Ἁ Ἁ 9 ς ͵] 9 ΠΝ 

ποιεῖσθαι, καὶ ταχὺ καὶ καθ᾽ ἡσυχίαν ἐλθεῖν 

τε ἐπὶ τὰ ἐπιτήδεια καὶ λαβεῖν. 9. Ὁ δὲ 
Κλέαρχος εἶπε" ““ Δοκεῖ μὲν καὶ ἐμοὶ ταῦτα" οὐ 
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᾿ “ “-“ 

μέντοι ταχύ γε ἀπαγγελῶ, ἀλλὰ ὃ. ατρίψω, 
»' ᾿ λ ν ΄ ε »)ἬἍ ᾿ ᾽ , 

ἔστ᾽ ἂν ὀκνήσωσιν οἱ ἄγγελοι, μὴ ἀποδόξῃ 

ἡμῖν τὰς σπονδὰς ποιήσασθαι" οἶμαίγε μέντοι," 

ἔφη, ““ καὶ τοῖς ἡμετέροις στρατιώταις τὸν αὐτὸν 
΄ ᾽ 5) ΡῚ Ἀ Ἀ .ῷὍϑὍἉΤΛ, " 4 

φόβον παρέσεσθαι. Ἐπεὶ δὲ ἐδόκει καιρὸς 
“ » 7 - -Ὁ 7 3 Ε] Ἁ εἶναι, ἀπήγγελλεν, ὅτι σπένδοιτο, καὶ εὐθὺς 
ἡγεῖσθαι ἐκέλευε πρὸς τὰ ἐπιτήδεια. 

, ς Ν - 

10. Καὶ οἱ μὲν ἐγοῦντο, Κλέαρχος μέντοι 

ἐπορεύετο, τὰς μὲν σπονδὰς ποιησόμενος, τὸ 
. ’, "»᾿ 3 ΄ «ἘΝ δὲ στράτευμα ἔχων ἐ, τάξει" καὶ αὐτὸς δὲ 

[4 

ὠπισθοφυλάκει. Καὶ ἐνετύγχανον τάφροις 
ω ’7 : Ἁ καὶ αὐλῶσι πλήρεσιν ὕδατος, ὡς μὴ δύνασθαι 

ὝΗΜ - ν διαβαίνειν ἄνευ γεφυρῶν" ἀλλ᾽ ἐποιοῦντο δια- 
ΩΝ ΠΥ, “:Ὧτφ ΄ ’ 

βάσεις ἐκ τῶν φοινίκων, οἵ ἦσαν ᾿ἐκπτεπτωκότες, 

τοὺς δὲ καὶ ἐξέκοπτον. 11. Καὶ ἐνταῦθα ἦν 
Κλέαρχον καταμαθεῖν ὡς ἐπεστάτει,. ἐν μὲν τῇ 
Ἰ ἃ χειρὶ τὸ δορὺ ἔχων, ἐν δὲ τῇ δεξιᾶ ἀριστερᾷ χειρὶ τὸ δορὺ ἔχων, τῇ δεξιᾷ 

- κ » -“ ’ ΄-“ 

βακτηρίαν" καὶ εἴ τις αὐτῷ δοκοίη τῶν πρὸς 
κ ΄ ’ 

τοῦτο τεταγμένων βλακεύειν, ἐκλεγόμενος τὸν 
Ἅ. ᾿ [ --" ἢ 

ἐπιτήδειον ἔπαισεν ἂν, καὶ ἅμα αὐτὸς προσε- 
᾿ [-ἡ 

λάμβανεν, . εἰς τὸν πηλὸν ἐμβαίνων" ὥστε 
- Ὰ , 4 3. ᾿Ὶ ΄ 

πᾶσιν αἰσχύνην εἶναι, μὴ. οὐ συσπουδάζξειν. 
᾿ » 7 Νς, Ν » “-“ ς ΄ 

12. Καὶ ἐτάχθησαν μὲν πρὸς αὐτοῦ οἱ τριά- 
ν ’ 5 ᾿ Ν ν , κοντα ἔτη γεγονότες" ἐπεὶ δὲ καὶ Κλέαρχον 

΄, Ξ ΄ Ν ς 
ἑώρων σπουδάζοντα, προσελάμβανον καὶ οἱ 
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πρεσβύτεροι. 15. Πολὺ δὲ μᾶλλον ὁ ΚΚαλέ- 

αρχος ἔσπευδεν, ὑποπτεύων μὴ αἰεὶ οὕτω πλή- 
; - Χ ΄, . ᾽ ῖ ΟΣ ἐα ρεις εἶναι τὰς τάφρους ὕδατος" (οὐ γὰρ ἣν ὥρα 
οἵα τὸ πεδίον ἄρδειν") ἀλλ᾽, ἵνα ἤδη πολλὰ 

προφαίνοιτο τοῖς “Ἑλλησι δεινὰ εἰς τὴν πορ- 
, «“ , ς ’Ὄ ἄν ἃ Ν 

είαν, τούτου ἕνεκα βασιλέα ὑπώπτευεν ἐπὶ τὸ 
, πο » πεδίον τὸ ὕδωρ ἀφεικέναι. 

14. Πορρευόμενοι δὲ ἀφίκοντο εἰς κώμας, 
ὅθεν ἀπέδειξαν οἱ ἡγεμόνες λαμβάνειν τὰ 
ἐπιτήδειας ᾿Ἑνῆν δὲ σῖτος πολὺς, καὶ οἶνος 

“ δ - (ὦ ς Ὰ δ᾽... - Φι τ χε φοινίκων, καὶ ὄξος ἑψητὸν ἀπὸ τῶν αὐτῶν. 
1ὅ. Αὗται δὲ αἱ βάλανοι τῶν φοινίκων, οἵας 
μὲν ἐν τοῖς “Ελλησιν ἔστιν ἰδεῖν, τοῖς οἰκέταις 

ἀπέκειντο" αἱ δὲ τοῖς δεσπόταις ἀποκείμεναι 
5 5 ’ ᾽7 εν ΄ - Χ Ν 
ἦσαν ἀπόλεκτοι, θαυμάσιοι τὸ κάλλος καὶ τὸ 

μέγεθος" ἡ δὲ ὄψις ἠλέκτρου οὐδὲν διέφερε" 

τὰς δέ τινες ξηραίνοντες τραγήματα ἀπετίθ- 
Χ Φ Χ Ἁ εον δ εσαν. Καὶ ἣν καὶ παρὰ πότον ἡδὺ μὲν, 

κεφαλαλγὲς δέ, 16. Ἐνταῦθα καὶ τὸν ἐγκέφ- 
αλον τοῦ φοίνικος πρῶτον ἔφαγον οἱ στρατ- 
ιῶται; καὶ οἱ πολλοὶ ἐθαύμαζον τό τε εἶδος, 
καὶ τὴν ἰδιότητα τῆς ἡδονῆς. ἮΝν δὲ σφόδρα 

καὶ τοῦτο κεφαλαλγές. Ὃ δὲ φοίνιξ, ὅθεν 
ἐξαιρεθείη ὁ ἐγκέφαλος, ὅλος ἐξηναίψνετο. 

17. Ἐνταῦθα [δὲ] ἔμειναν ἡμέρας τρεῖς " μειναν ἡμέρας πρ 
ς 

εξ -Ἢ 
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«αἱ παρὰ μεγάλου βασιλέως ἧκε Τισσαφέρνης, 
καὶ ὁ τῆς βασιλέως γυναικὸς ἀδελφὸς, καὶ 

ἄλλοι ἸΠέρσαι τρεῖς" δοῦλοι δὲ πολλοὶ εἵποντο. 
᾿Επεὶ δὲ ἀπήντησαν αὐτοῖς οἱ τῶν ᾿ Ελλήνων 
στρατηγοὶ, ἔλεγε πρῶτον ᾿Γισσαφέρνης δι᾽ 
ἑρμηνέως τοιάδε" 

ΒΉ, ᾿Εγὼ, ὦ ἄνδρε:᾽ Ἑλληνε», γείτων οἰκῶ τῇ 

Ἑλλάδι" καὶ ἐπεὶ ὑμᾶς εἶδον εἰς πολλὰ [κακὰ] 
κἀμήχανα πεπτωκότας, εὕρημα ἐποιησάμην, 
» ,ὔ Ν ,ὔ Ψ' Ὁ 

εἴ πως δυναίμην παρὰ βασιλέως αἰτήσασθαι, 
- 7 2 “ 6 ΄-“ ᾿] ΓΝ δ Ἴ 

δοῦναί μοι ἀποσῶσαι ὑμᾶς εἰς τὴν “Ελλάδα. 
7 Οἶμαι γὰρ, οὐκ ἂν ἀχαρίστως μοι ἔχειν, οὔτε 

Ν ε “ " Χ "“ ς ΄ Φ ΄ 

πρὸς ὑμῶν οὔτε πρὸς τῆς “Ελλάδος ἁπάσης». 

19. Ταῦτα δὲ γνοὺς, ἡτούμην βασιλέα, λέγων 
αὐτῷ. ὅτι δικαίως ἂν μοι χαρίζοιτο, ὅτι αὐτῶ 

ὅν. “ἃ60ι “- 

Κῦρόν τε ἐπιστρατεύοντα πρῶτος ἤγγειλα, καὶ 
7 » . ΄“ Ὁ ͵ » ΄ Ἁ βοήθειαν ἔχων ἅμα τῇ ἀγγελίᾳ ἀφικόμην " καὶ 

μόνος τῶν κατὰ τοὺς “Ἑλληνας τεταγμένων 

οὐκ ἔφυγον, ἀλλὰ διήλασα, καὶ συνέμιξα 
“ 5 Ἂ ς 7 : ν» βασιλεῖ ἐν τῷ ὑμετέρῳ στρατοπέδῳ, ἔνθα 

4 .ἐ [ [5 

ἃ Ὡς Ἁ “ οι ΝΝ 7 

βασιλεὺς ἀφίκετο, ἐπεὶ Κα ὕρον ἀπέκτεινε. Καὶ 
7 3 

τοὺς σὺν Κύρῳ βαρβάρους ἐδίωξα σὺν τοῖσδε 

τοῖς παροῦσι νῦν μετ᾽ ἐμοῦ, οἵπερ αὐτῷ εἰσι 
: ῇ Ν ὺπ Ν ΄ ς ΒΕ 4." 

πιστότατοι. 20. Καὶ περὶ μὲν τούτων ὑπέ- 
’ 7 97 7] ΄ "» 

σχετό μοι βουλεύσασθαι" ἔρεσθαι δέ με ὑμᾶς 
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ἐκέλευσεν ἐλθόντα, τίνος ἕνεκα ἐστρατεύσατε 
8. ..5 ὈΑΗ͂ΡΙς ν ͵ δ. δὲ ΄ 
ἐπ᾿ αὐτόν. Καὶ συμβουλεύω ὑμῖν, μετρίως 

ἠέ , Ύ “7 

ἀποκρίνασθαι, ἵνα μοι εὐπρακτότερον ἢ; ἐάν 
’ » Ἁ ς ἴω 9 » “Ἁ ἣ 

τι δύνωμαι ἀγαθὸν ὑμῖν παρ᾽ αὐτοῦ διαπράξ- 

ασθαι." 
- ͵ 21. ἸΤρὸς ταῦτα μεταστάντες οἱ “Ἑλληνες 

͵’ 

ἐβουλεύοντο, καὶ ἀπεκρίναντο" (Κλέαρχος δ᾽ 
ἔλεγεν") “Ἡμεῖς οὔτε συνήλθομεν, ὡς βασιλεῖ 
πολεμήσοντες, οὔτ᾽ ἐπορευόμξθα ἐπὶ βασιλέα" 
ἀλλὰ πολλὰς προφάσεις Κῦρος εὕρισκεν, (ὡς 
καὶ σὺ εὖ οἶσθα.) ἵνα ὑμᾶς τε ἀπαρασκευάστους 
λάβοι, καὶ ἡμᾶς ἐνθάδε ἀνωγάγοι. 322. ᾿Ἐὐπεὶ 
μέντοι ἤδη ἑωρῶμεν αὐτὸν ἐν δεινῷ ὄντα, 
ἠσχύνθημεν καὶ θεοὺς καὶ ἀνθρώπους προ- 
δοῦναι αὐτὸν, ἐν τῷ πρόσθεν χρόνῳ παρέχοντες 
ἡμᾶς αὐτοὺς εὖ ποιεῖν. 28. Ἐπεὶ δὲ Κῦρος 

, Μ 3 ,ὔ - ων 

τέθνηκεν; οὔτε ἀντιποιούμεθα βασιλεῖ τῆς 
3 “Ὁ ΗΝ 8 ν' Φ εἴ Ψψ “28, 7 Ἁ ἀρχῆ: οὔτ᾽ ἔστιν. ὅτου ἕνεκ᾽ ἂν βουλοίμεθα τὴν 

᾿ » ὧν. ὅδ » 

βασιλέως χώραν κακῶς ποιεῖν " οὐδ᾽ αὐτὸν 
» - ΕΟ ᾿ ᾽, ’ ᾽ Ἃ ἀποκτεῖναι ἂν ἐθέλοιμεν, πορευοίμεθα δ᾽ ἂν 
ν Μ 5 αΝ Ὰ ΑΞ 3 σι 

οἴκαδε, εἴ τις ἡμᾶς μὴ λυποίη" ἀδικοῦντα 
, - - 

μέντοι πειρασόμεθα σὺν τοῖς θεοῖς ἀμύνασθαι" 
ἐὰν μέντοι τις ἡμᾶς καὶ εὖ ποιῶν ὑπάρχη: καὶ 

, 

τεύτου, εἴς γε δύναμιν, οὐχ ἡττησόμεθα εὖ 
- Ν - 

ποιοῦντες." Ὁ μὲν οὕτως εἶπεν. 
ςν 
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24, Ἀκούσας δὲ ὁ Τισσαφέρνης ἔφη" ““ Ταῦτα 

ἐγὼ ἀπαγγελῶ βασιλεῖ, καὶ ὑμῖν πάλιν τὰ 
᾽ - 7 γ ἃ φιν δον ς κ 

παρ᾽ ἐκείνου" μέχρι δ᾽ ἂν ἐγὼ ἥκω, αἱ σπονδαὶ 
’ Ὰ Ε] Ἁ δὲ ΄ κα ᾽ “5 

μενοντων᾽ ἀγορὰν δὲ ἡμεῖς παρέξομεν." 28. 
Κ Ἀ » Ν , ς , ᾽ - 5 [ 9 ΄ 

ζαὶ εἰς μὲν τὴν ὑστεραίαν οὐχ ἧκεν" ὥσθ᾽ οἱ 
͵ : “Μ"ὧοὺΛΑΝ 

“Ἑλληνες ἐφρόντιζον" τῇ δὲ τρίτῃ ἥκων ἔλεγεν, 
Ὁ ,7 Ὁ Χ 7 ὅτε διαπεπραγμένος ἥκοι παρὰ βασιλέως, δο- 
θῆναι αὐτῷ σώζειν τοὺς “Ελληνας" καΐπερ 

΄, κ ᾽ Γ “, ᾽ ΝΜ Υ» 

πάνυ πολλῶν ἀντιλεγόντων, ὡς οὐκ ἄξιον εἴη 
πὶ ᾿Ὶ “- κ ᾿ " ε Ἀ 

βασιλεῖ ἀφεῖναι τους ἐφ᾽ ἑαυτὸν στρατευσα- 
μένους. 20. Τέλος δ᾽ εἶπε" ““ Καὶ νῦν ἔξεστιν 

“ - κ Ἁ 

ὑμῖν πιστὰ λαβεῖν παρ᾽ ἡμῶν, ἢ μὴν φιλίαν 
ς -“ 7 Ἀ ’ Χ Ἰδὸ ᾽ , 

ὑμῖν παρέξειν τὴν χώραν, καὶ ἀδόλως ἀπάξειν 

εἰς τὴν “Ελλάδα, ἀγορὰν παρέχοντας. “Ὅπου 
"5 ἃ Ἁ 7 3 ἈΝ ΄ Ψ ντ ὧν 

δ᾽ ἂν μὴ παρέχωμεν ἀγορὰν, λαμβάνειν ὑμᾶς 
- - ἤ “7 πον ͵ ς - 

ἐκ τῆς χώρας ἐάσομεν τὰ ἐπιτήδεια. 21. Ὕμᾶς 
Ὁ“ Ἀ ͵ - 

δ᾽ αὖ ἡμῖν δεήσει ὀμόσαι, ἦ μὴν πορεύσεσθαι 
,ὔ »“ -" 

ὡς διὰ φιλίας ἀσινῶς, σῖτα καὶ ποτὰ λαμβ- 
ιἤ Ἁ ἄνοντας, ὁπόταν μὴ παρέχωμεν ἀγοράν" ἐὰν 

δὲ παρέχωμεν ἀγορὰν, ὠνουμένους ἕξειν τὰ 
ἐπιτήδεια." 28, Ταῦτα ἔδοξε" καὶ ὥμοσαν, 

ἊΝ ςε - 

καὶ δεξιὰς ἔδοσαν “Γισσαφέῤνης, καὶ ὁ τῆς 
βασιλέως γυναικὸς ἀδελφὸς, τοῖς τῶν Ελλήνων 

-» Ἀ κι ἊΝ ΕΙΣ Α 

στρατηγοῖς καὶ λοχαγοῖς, κάι ἔλαβον παρὰ 

τῶν “Ἑλλήνων. 29. Μετὰ δὲ ταῦτα Τισσα- 

; 
Ἵ 

| 
᾿ 
: 
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φέρνης εἶπε; ““ Νῦν μὲν δὴ ἄπειμι ὡς βασιλέα" 
ἐπειδὰν δὲ διαπράξωμαι, ἃ δέομαι, ἥξω συ- 

’ ς » 7 Ε “Ὁ » ᾿ ς 

σκευασάμενος., ὡς ἀπάξων ὑμᾶς εἰς τὴν λλ- 

ἄδα, καὶ αὐτὸς ἀπιὼν ἐπὶ τὴν ἐμαυτοῦ ἀρχήν.ἢ 

ΠΕΡ ΤΙΕΙΝ ΤΡ΄ὔ 

Ἀξέεταρξ οὐ ἔπε ΚιηρΞ ρατὲ ἕο υτπάγανν Ατίδειιβ ἔγοτα {π6 τεεκϑ. -- 
Αὐίξευς ἔβ|]|5 υὑπᾶθσ ἐπεὶσγ Ξυξρίο! οη.---ὰ πηϑ]ου τυ 15 δηχίοιις ἴῸΥ 
᾿πηπιοαϊαξα ἀερατέιτγο.---ΓῊϊ5 ξῖερ, πουζευεσ, ῖ5 ορροξεά ὃν (Ἰξεγοὴ- 
τς. -- ΤΙΞΞΩΡΉΕΥΠΕς. αὐγῖνεβ ϑοσοιηραηϊεα Ὀγζ Οτομηΐεϑ.--- Ασίξειιβ 

βερδαζαῖεβ Εἰτηβεῖ ἔγοτη ἴπΠῸὸὶ Οτεεῖκβ, πᾶ δποαπὶρθ Ὡ ΤΙΞβα- 
ῬΒεγηδ3.-- Μουΐι4}! ταϊσέσπιξε δηαὰ δηϊπηοϑιῖυ οὗ {ῃ6 Οτεοκς δπά 

ἈΞἰδειςοβ.----Απ ππβιισοαϑϑῆα! δἰζειαρὲ ἴο ἰδιτιν τπ6 Οτεακβ.- -απ 
ΠΙερτε παῖς Ὀσγοῖμεσ οὗ ἔπῈ Κίηρ 3115 ἴῃ ἘΠ ἔμετη, ἀπά 15 στθαῖν 
αἰδττηςα.--- ΤΊΞΞαρμοσπες δ᾽ ον βοῖὴβ υἹ]]ασες θεϊοηρσῖπηρ ἴο Ράτυ- 
5ϑὲξ ἴο θ6 ρἰυπάεσεά. ; 

1. ΜΕΤΑ" ταῦτα περιέμενον Τισσαφέρνην 
[χ “-“ οἵ τε “Ἕλληνες καὶ ᾿Αριαῖος, ἐγγὺς ἀλλήλων 

ἐστρατοπεδευμένοι, ἡμέρας πλείους, ἢ εἴκοσιν. 
Ὁ ἘΣ ἜΝ - ΝΥ ΜΠ μὰ - ᾿ 

ν δὲ ταύταις ἀφικνοῦνται πρὸς Ἀριαῖον καὶ 
ΝΕ  ἷΝ ," ἈΝ δ τῶν » - Ν Μ 

οἱ ἀδελφοὶ καὶ οἱ ἄλλοι ἀναγκαῖοι, καὶ πρὸς 

τοὺς σὺν ἐκείνῳ ἸΤερσῶν τινες. παραθαῤῥύνοντές 
τε, καὶ δεξιὰς ἔνιοι παρὰ βασιλέως φέροντες, 
μὴ μνησικακήσειν βασιλέα αὐτοῖς τῆς σὺν 

’ -“" Κύρῳ ἐπιστρατείας, μηδὲ ἄλλου μηδενὸς τῶν 
παροιχομένων. 32. “Τούτων δὲ γυγνομένων; ἔν- 

ε - "“" δηλοι ἦσαν οἱ περὶ τὸν Ἀριαῖον ἧττον τοῖς 
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ἤ - “Ἕλλησι προσέχοντες τὸν νοῦν" ὥστε καὶ 
τοῦτο τοῖα μὲν πολλοῖς τῶν ᾿Ελλήνων οὐκ 

,ὔ “- ἤρεσκεν, ἀλλὰ προσιόντες τῷ Κλεάρχῳ ἔλεγον 
καὶ τοῖς ἄλλοις στρατηγοῖς" 3. “Τέμένομεν ; 

΄ ῇ “ 

ἢ οὐκ ἐπιστάμεθα, ὅτι βασιλεὺς ἡμᾶς ἀπολέσαι 
Ὁ Νὰ περὶ παντὸς ἂν ποιήσαιτο, ἵνα καὶ τοῖς ἄλλοις 

, “Ἕλλησι φόβος ἦ ἐπὶ βασιλέα στρατεύειν ; 
- Ν ω Ν 

Καὶ νῦν μὲν ἡμᾶς ὑπάγεται μένειν, διὰ τὸ 
διεσπάρθαι αὐτῷ τὸ στράτευμα" ἐπειδὰν δὲ 

,ὔ ς [4] Ρ] Ὁ 4 Ἁ » 5 [τ πάλιν ἁλισθῇ αὐτῷ ἡ στρατιὰ, οὐκ ἔστιν ὅπως 
οὐκ ἐπιθήσεται ἡμῖν. 4. Ἴσω»- δέ που ἢ ἀπο- 

- ς 

σκάπτει τι ἢ ἀποτειχίζει, ὧς ἄπορος ἢ ἡ ὁδόο. 
, “- ’ 

Οὐ γάρ ποτε ἑκών γε βουλήσεται, ἡμᾶς ἔλθον- 
3 ᾽ Ἁ ς 7 » -“ ε ς “-“ 

τας εἰς τὴν “Ἑλλάδα ἀπαγγεῖλαι, ὡς ἡμεῖς, 

τοσοίδε ὄντες, ἐνικῶμεν τὴν βασιλέως δύναμιν 
ἐπὶ ταῖς θύραις αὐτοῦ, καὶ καταγελάσαντες 
ἀπήλθομεν. 

ὅ. Κλέαρχος δὲ ἀπεκρίνατο τοῖς ταῦτα 
, ἐ ΩΝ Ἢ ΓΞ - Ν ᾿ κ λέγουσιν Εγὼ ἐνθυμοῦμαι μὲν καὶ ταῦτα 
7 , κ« Ν - » - » 35." ’ὔ “ 

πάντα " ἐννοῶ δὲ, ὅτι, εἰ νῦν ἄπιμεῤ, δόξομεν 
"πα ͵7ἷ ᾿Ξ Ἂς 7 ἃ τ Ν ὃ .᾿ ἐπὶ πολέμῳ, ἀπιέναι, καὶ παρὰ τὰς σπονδὰς 
ποιεῖν. "ἔπειτα, πρῶτον μὲν ἀγορὰν οὐδεὶ 
ᾧ «ἰ 7, ϑιφιχ, ἃ ὁ ὅ ᾽ ΄ ΦΉ ἡμῖν παρέξει. οὐδ᾽ ὁπόθεν ἐπισιτιούμεθα" αὖθις 

ε , “ “Ὁ 

᾿δὲ ὁ ἡγησόμενος οὐδεὶς ἔσται" καὶ ἅμα ταῦτα 
͵ ς ““ 3 Ἁ 9 “-“ ;} 

ποιούντων ἡμῶν εὐθὺς ᾿Αριαῖος ἀφεστήξει" 
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ὥστε φίλος ἡμῖν οὐδεὶς λελείψεται, ἀλλὰ, 
καὶ οἱ πρόσθεν ὄντες, πολέμιοι ἡμῖν ἐσονται. 

6. ἸΠοταμὸς δὲ εἰ μέν τις καὶ ἄλλος ἄρα ἡμῖν 

ἐστι διαβατέος, οὐκ οἶδα" τὸν δ᾽ οὖν Εὐφράτην 
»Μ “ 9.5 Ὁ», - 7 

ἴσμεν ὅτι ἀδύνατον διαβῆναι, κωλυόντων πολεμ- 
’ - ᾿ ΕΝ ἃ ᾿ , ε κ ων. Οὔ μὲν δὴ, ἂν μάχεσθαι δέῃ, ἱππεῖς 
εἰσὶν ἡμῖν σύμμαχοι" τῶν δὲ πολεμίων ἱππεῖς 

» ε ““ ᾿ , 5᾽ “: σ΄ 

εἰσιν οἱ πλεῖστοι καὶ πλείστου ἄξιοι" ὥστε 
νικῶντες μὲν, τίνα ἂν ἀποκτείναιμεν ; ἡττω- 

7 τε 

μένων δὲ μὴν οὐδένα οἷόν τε σωθῆναι. 7. ᾿Εγὼ 
Ἁ μὲν οὖν βασιλέα, ᾧ πολλὰ οὕτως ἐστι τὰ 

’ “Ὁ “ 

σύμμαχα, εἴπερ προθυμεῖται ἡμᾶς ἀπολέσαι, 
Ρ] δ [τ ὃ Ἂ ψ’ νὴ ἐ ’ Χ ὃς Ὰ 

οὐκ οἶδα, ὅ τι δεῖ αὐτὸν ὀμόσαι, καὶ δεξιὰν 
ἴω. Ἁ - ᾿ς, δα 

δοῦναι; καὶ θεοὺς ἐπιορκῆσαι, καὶ τὰ ἑαυτοῦ 
πιστὰ ἄπιστα ποιῆσαι “Ἕλλησι καὶ βαο 

ΓΩ “Ἢ βάροις." “Ῥοιαῦτα ἔλεγε πολλά. 
᾿, Σ 8. Ἔν δὲ τούτῳ Τισσαφέρνης ἧκεν, ἔχων 

Ἁ ζω 

τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν, ὡς εἰς οἶκον ἀπιὼν, καὶ 
Ἀξγω ΝΕ ἃ τῶ ὅδ ἀήρ" ἘΣ ΙΝ ρόντας τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν" ἦγε δὲ καὶ τὴν 
θυγατέρα τοῦ βασιλέως ἐπὶ γάμῳ. 9. Ἔν- 
τεῦθεν δὲ ἤδη Τισσαφέρνους ἡγουμένου, καὶ 
5» Ἁ «- 

ἀγορὰν παρέχοντος, ἐπορεύοντο" ἐπορεύετο δὲ 
“Ὁ ΕΝ , 

καὶ Ἀριαῖος, ἔχων τὸ Κύρου βαρβαρικὸν στράτ- 
σ , ευμα, ἅμα Τισσαφέρνει καὶ ᾿Ορόντᾳ, καὶ 

συνεστρατοπεδεύετο σὺν ἐκείνοις. 10, Οἱ δὲ 
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Υ ω -“ ἔλληνες, ὑφορῶντες τούτους, αὐτοὶ ἐφ᾽ ἑαυτῶν 
ἐχώρουν, ἡγεμόνας ἔχοντες. ᾿Εστρατοπεδεύ- 

Ν ε 7 » ᾽ὔ :] 7 

οντὸ δὲ ἑκάστοτε ἀπέχοντες ἀλλήλων παρα- 
΄ Ἁ ω ἘΝ ͵ Ν ΟΞ ’ 

σάγγην; καὶ μεῖον " ἐφυλάττοντο δὲ οἱ ἀμφότεροι 
σ΄ ἤ » 7 Ἁ ᾽ Ἁ “ 

ὥσπερ πολεμίους ἀλλήλους, καὶ εὐθὺς τοῦτο 
, . ΩΝ ὑποψίαν παρεῖχεν. 11. ᾿Ενίοτε δὲ καὶ ξυλι- 

΄ “ ἴω 

ζόμενοι ἐκ τοῦ αὐτοῦ, καὶ χόρτον καὶ ἄλλα 

τοιαῦτα συλλέγοντες, πληγὰς ἐνέτεινον ἀλλήλ- 
οἱ5᾽ ὥστε καὶ τοῦτο ἔχθραν παρεῖχε. 

12. Διελθόντες δὲ τρεῖς σταθμοὺς, ἀφίκοντο 
Ἁ - πρὸς τὸ Μηδίας καλούμενον τεῖχος, καὶ παρ- 

ἤλθον αὐτοῦ εἴσω" ἦν δὲ ὠκοδομημένον πλίν- 
᾽ ων Ε » ΄ Φ θοις ὀπταῖς, ἐν ἀσφάλτῳ κειμέναις, εὖρος 

»Μ - “ Ν ς ΄ . Ν 
εἴκοσι ποδῶν, ὕψος δὲ ἑκατόν" μῆκος δὲ 
ἐλέγετο εἶναι εἴκοσι παρασαγγῶν" ἀπεῖχε δὲ 
Βαβυλῶνος οὐ πολύ. 18. ᾿Εντεῦθεν δ᾽ ἐπορ- 

᾿ 

εύθησαν σταθμοὺς δύο, παρασάγγας ὀκτώ" 
καὶ διέβησαν διώρυχας δύο, τὴν μὲν ἐπὶ γεφ- 

φ ύρας, τὴν δ᾽ ἐζευγμένην πλοίοις ἑπτά" (αὗται 
δὲ ἦσαν ἀπὸ τοῦ Τύγρητος ποταμοῦ" κατετέτ- 

Ν τῷ ΤῸ, - Ἁ μηντο δὲ ἐξ αὐτῶν καὶ τάφροι ἐπὶ τὴν χώραν; 
ς ἡ, εὐ κ᾿ ΄ δὲ Ἐν τ; Ἑ αἱ μὲν πρῶται, μεγάλαι, ἔπειτα δ᾽ ἐλάσσους 

Ν ," Ἁ ᾽ ᾿ σ΄ ᾽ “Ὁ τέλος δὲ καὶ μικροὶ ὀχετοὶ, ὥσπερ ἐν τῇ 
Ελλάδι ἐπὶ τὰς μελίνας) καὶ ἀφικνοῦνται 

πτ΄ν Χ “ ’ ᾿Ὶ Ὁ ΄ ᾿ς Α ἐπὶ τὸν Τίγρητα ποταμόν' πρὸς ᾧ πολί5 ἣν 
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΄ ἃ , Φ΄’ν ἂν ’ “μεγάλη καὶ πολυάνθρωπος, ἧ ὄνομα ΣΣιτάκη: 

ἀπέχουσα τοῦ ποταμοῦ σταδίους πεντεκαίδεκα. 
14. Οἱ μὲν οὖν “Ἑλληνες παρ᾽ αὐτὴν ἐσκήν- 
ὥσαν, ἐγγὺς παραδείσου καλοῦ καὶ μεγάλου 
καὶ δασέος παντοίων δένδρων" οἱ δὲ βάρβαροι, 
διαβεβηκότες τὸν Τίγρητα; οὐ μέντοιγε κατα- 

 φανεῖς ἦσαν. 1δ. Μετὰ δὲ τὸ δεῖπτνον ἔτυχον 
. 4 »Μ“ Χ “- [τ ἤ 

ἐν περιπάτῳ ὄντες πρὸ τῶν ὅπλων [Πρόξενος 
Ἁ ἴω Ἁ Ἁ » ’ ΝΜ καὶ Ἐξενοφῶν, καὶ προσελθὼν ἠρώτησεν ἄν- 

θρωπός τις τοὺς προφύλακας, ποῦ ἂν ἴδοι 
Πρόξενον ἢ Κλέαρχον. Μένωνα δὲ οὐκ ἐζήτει, 

Χ [οὶ ὌΝ 7 Ἅ - ,ὔ καὶ ταῦτα παρὰ ᾿ΔΑριαίου ὧν, τοῦ Μένωνος 
ξένου. ᾿ 16. ᾿Επεὶ δὲ ἸΤρόξενος εἶπεν, ὅτι 

Γ ΕΠ ᾽ ἃ - Ξ- ξς τοι τ ΘΝ 
αὐτὸς εἰμι, ὃν ζητεῖς, εἶπεν ὁ ἄνθρωπος τάδε 

“Ἔπεμψέ με Ἀριαῖος καὶ Ἀρτάοζος, πιστοὶ 
ὄντες Κύρῳ καὶ ὑμῖν εὖνοι, καὶ κελεύουσι 

’ὔ Ἁ ΝΞ ἊΝ ᾿" ΄“ « Ἀ 

φυλάττεσθαι, μὴ ὑμῖν ἐπιθῶνται τῆς νυκτὸς 
οὗ βάρβαροι" ἔστι δὲ στράτευμα πολὺ ἐν τῷ ᾿βάρβαρ ράτευμα τ ' 

, ’ Χ πλησίον παραδείσω. 17. Καὶ ἐπὶ τὴν γέφυραν 
τοῦ Τίγρητος ποταμοῦ πέμψαι κελεύουσι φυλ- 
ακὴν, ὡς διανοεῖται λῦσαι αὐτὴν Τισσαφέρνης 
τῆς νυκτὸς, ἤνπερ δύνηται, ὡς μὴ διαβῆτε, 
ἀλλ᾽ ἐν μέσῳ ἀποληφθῆτε τοῦ ποταμοῦ καὶ 

-" Ἂ 55 ; ’ - ΨΜ 

τῆς διώρυχος." 18. ᾿Ακούσαντες ταῦτα ἄγου- 
δεξιὰν Ἀ ᾿ ’ ᾿ Α͂ σιν αὐτὸν παρὰ τὸν Κλέαρχον, καὶ φράζουσιν, 
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ἃ κ ἃ λέγει. ὋὉὋ δὲ Κλέαρχος ἀκούσας ἐταράχθη, 
καὶ ἐφοβεῖτο σφόδρα. 19. Νεανίσκος δέ τιϑ 

τῶν παρόντων ἐννοήσας εἶπεν, ὡς οὐκ ἀκόλ- 
ουθα εἴη τὸ ἐπιθέσθαι καὶ λῦσαι τὴν γέφυραν. 
“ς Δῆλον γὰρ, ὅτι ἐπιτιθεμένους ἢ νικᾷν δεήσει 

αὐτοὺς, ἢ ἡττᾶσθαι. ᾿Ἐὰν μὲν οὖν νικῶσι, τί 
ὃ . » ω ΄ Ἁ 7 950 Ν κ Ἀ 
εἰ αὐτοῦς λύειν τὴν γέφυραν ; οὐδὲ γὰρ, ἂν 

πολλαὶ γέφυραι ὦσιν, ἔχοιμεν ἂν, ὅποι φυγ- 
όντες ἡμεῖς σωθῶμεν. 20. Ἂν δ᾽ αὖ ἡμεῖς 

κ εκ ΄ Ἂ σ 
νικῶμεν, λελυμένης τῆς γεφύρας, οὐχ ἕξουσιν 
ΕΣ »" Ὁ“ Ἃ “4 "- » ΟΝ Ἁ »- 

ἐκεῖνοι, ὅποι ἂν φύγωσιν " οὐδὲ μὴν βοηθῆσαι, 
-“ "᾿ Ἂ , » -“ ’ 

πολλῶν ὄντων πέραν, οὐδεὶς αὐτοῖς δυνήσεται, 
λελυμένης τῆς γεφύρα-.᾽ »,ἰονῇ 

21. Ἀκούσας δὲ ταῦτα ὁ Κλέαρχος ἤρετο 
τὸν ἄγγελον, πόση τις εἴη χώρα ἡ ἐν μέσῳ τοῦ 

κ᾽ Ὁ Τίγρητος καὶ τῆς διώρυχος. ῳὋὧ δὲ εἶπεν, ὅτι 
πολλὴ, καὶ κῶμαι ἔνεισι καὶ πόλεις πολλαὶ 
καὶ μεγάλαι. 22. Τότε δὴ καὶ ἐγνώσθη, ὅτι 

τ 7 , 57 ΄ 7 » 

οἱ βάρβαροι τὸν ἄνθρωπον ὑποπέμψαιεν, ὀκν- 
“ ᾿ Ἁ 

οῦντες, μὴ οἱ “Ἕλληνες, οὐ διελθόντες τὴν 

γέφυραν, μένοιεν ἐν τῇ νήσῳ, ἐρύματα ἔχοντες, 
ν} ῬΦ ἡ ! ᾿ Ν ν 5 πτ| 
ἔνθεν μὲν τὸν Τίγρητα ποταμὸν, ἔνθεν δὲ τὴν 
διώρυχα" τὰ δ᾽ ἐπιτήδεια ἔχοιεν ἐκ τῆς ἐν μέσῳ 
χώρας, πολλῆς καὶ ἀγαθῆς οὔσης, καὶ τῶν 

ἐργασομένων ἐνόντων" εἶτα δὲ καὶ ἀποστροφὴ 
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γένοιτο, εἴ τις βούλοιτο βασιλέα κακῶς ποιεῖν. 

28. Μετὰ δὲ ταῦτα ἀνεπαύοντο" ἐπὶ μέντοι 
Ἁ ΄ “ Ὰ ν Σ τὴν γέφυραν ὅμως φυλακὴν ἔπεμψαν" καὶ 
Μ » ᾽ ᾿ 3 , » Ἁ Ὰ οὔτε ἐπέθετο οὐδεὶς οὐδαμόθεν, οὔτε πρὸς τὴν 

- ͵ ς 

γέφυραν οὐδεὶς ἦλθε τῶν πολεμίων, ὡς οἱ 

φυλάττοντες ἀπήγγελλον. 24. ᾿Επειδὴ δὲ ἕως 
Ἥο ννἙ τ 7 Ἁ ᾽ὔ 5 7 ἐγένετο, διέβαινον τὴν γέφυραν, ἐζευγμένην 

᾿ 7 Ἦν 6 Χ ς φ’' ΄ 
πλοίοιΞ τριάκοντα καὶ ἐπτᾶ, ὡς οἷον τε μάλ- 

ἱστα πεφυλαγμένως " ἐξήγγελλον γάρ τινες 
τῶν παρὰ Τισσαφέρνους ᾿Ελλήνων, ὡς, δια- 
βαινόντων, μέλλοιεν ἐπιτίθεσθαι" ἀλλὰ ταῦτα 

μὲν ψευδῆ ἣν " διαβαινόντων μέντοι, ὁ Τ'λοῦΞ3 
» - ν , Φ Ψ' “ }] 

αὐτοῖς ἔπεφάνη μετ᾽ ἄλλων, σκοπῶν, εἰ διᾳ- 

βαίνοιεν τὸν ποταμόν " ἐπεὶ δὲ εἶδεν, ὥχετο 
» 7 - 

ἀπελαύνων. 

2ὅ. Ἀπὸ δὲ τοῦ Τίγρητος ἐπορεύθησαν 
Ὰ ΄ »Μ “ » σταθμοὺς τέτταρας, παρασάγγας εἴκοσιν, ἐπὶ 

Ἁ ’΄ Ν Ἁ Φ ͵ὔ 3 ρε τὸν Φύσκον ποταμὸν, τὸ εὖρος πλέθρου" ἐπῆν 
δὲ γέφυρα. ΚΚαὶ ἐνταῦθα ὠκεῖτο πόλις μεγάλη, 

- - ἧἣ ὄνομα ὮὯπις" πρὸς ἣν ἀπήντησε τοῖς “Ελλ- 
φ ’ 

ησιν ὁ Κύρου καὶ ᾿Αρταξέρξου νόθος ἀδελφὸς, 
ἀπὸ Σούσων καὶ ᾿Ε Κβατάνων στρατιὰν πολλὴν 
Ψ ς ΄ “ δον α 7 ἄγων; ὧς βοηθήσων βασιλεῖ" καὶ ἐπιστήσας 

Ν “ 

τὸ ἑαυτοῦ στράτευμα, παρερχομένους ἐθεώρει 
τοὺς “Ελληνας. 26. Ὁ δὲ Κλέαοχος ἡγεῖτο 
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μὲν εἰς δύο, ἐπορεύετο δὲ ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε 
ἐφιστάμενος"---ὅσον δ᾽ ἂν χρόνον τὸ ἡγούμενον 
τοῦ στρατεύματος ἐπιστῇ, τοσοῦτον ἦν ἀνάγκη 

χρόνον δι’ ὅλου τοῦ στρατεύματος γίγνεσθαι 
τὴν ἐπίστασιν᾽---ὥστε τὸ στράτευμα καὶ αὐ- 
τοῖς τοῖς “Ελλησι δόξαι πάμπολυ εἶναι, καὶ 

τὸν Πέρσην ἐκπεπλῆχθαι θεωροῦντα. 271. Ἔν- 
τεῦθεν δὲ ἐπορεύθησαν διὰ τῆς Μηδίας σταθ- 
μοὺς ἐρήμους ἕξ, παρασάγγας τριάκοντα, εἰς 
τὰς Παρυσάτιδος κώμας, τῆς Κύρου καὶ βασιλ- 
ἔως μητρός. Ταύτας Τισσαφέρνης, Κύρῳ 

ἐπεγγελῶν, διαρπάσαι τοῖς “Ἑλλησιν ἐπέτρεψε, 
πλὴν ἀνδραπόδων. ᾿Ενῆν δὲ σῖτος πολὺς, καὶ 

πρόβατα, καὶ ἄλλα χρήματα. 28. Ἐντεῦθεν 
δ᾽ ἐπορεύθησαν σταθμοὺς ἐρήμους πέντε, πα- 

ρασάγγας εἴκοσι, τὸν Τίγρητα ποταμὸν ἐν 

ἀριστερᾷ ἔχοντες. ᾿Ἐν δὲ τῷ πρώτῳ σταθμῷ 
πέραν τοῦ ποταμοῦ πόλις φκεῖτο μεγάλη καὶ 
εὐδαίμων, ὄνομα Καιναὶ, ἐξ ἧ: οἱ “βάρβαροι 

διῆγον. ἐ ἐπὶ σχεδίαις διφθερίναις ἄ ἄρτους; τυροὺς, 
οἶνον. 

: 
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ἘΕΣΑΡΈΕΕ ΡΝ. 

 ΟΙεαγοῆυς, ἀππογεά δὲ ἴῃς εχιβίεπος οὗ τπέμδὶ ᾿ςφαϊοιισῖας ἀπά 51:- 
βρϊοίουβ, δπάάδανοισξ ἔο Ρξ 4 ξίορ ἰο ἐπ 61η.--- 15 ᾿πίευνι ον 1 

ΤΊΞΞαΡἤοσπα:.--- ΤΊΞΞα ΡΒεση65, ργεϊεηάϊηρ στεδί Κι πὰ ἔξε!ηρ ἰουγασὰ 
πε ατεεῖξ, ἀεοεῖνες (Ἰ βατοδι.--- ΟἸεατοπι τεζυσηῃβ ἴο {ΠῈ σϑτΡ, 
δηα Ῥσγεύαιϊς ὑροη να σεπογαΐβ απ ἔνγεπέν οαρέδιϊηβ ἴο ΘΟσΟΠΊΡΔΗΥ 
Βῖπῃ ἴο ἔπ σατὴρ οὗ ΤΊΞΞΑΡΉ ΘΠ 65.--- νοὸ Βυπάτεα ςο] ϊθιϑ α͵5ο σο. 
-- Τῆς βεπεγαῖὶς ἀτα δαπ ες ᾿πίο ἐπα ἔεπὶ οὗ ΤΊΞοαρμοσης5.-- -ΤῊΘ 
Σεϑςὲ σοιηδίη ουΐξι6.---ΑΑὐ 4 σίνεῃ εἴρτιϑὶ, {Π6 ΤΌΥΤΩΘΥ ἀτὰ τηδάβ 
ῬΓΙΞΟΠΕΙ͂Ξ, ἀπά {πὸ ἰδέξεσ οσὰξ ἄονη.--- Εβοαρα οὗ ΝΙΟΒΑτοῆι5. -- 
Αἴδττη ἴπ ἔπε Οτεεῖϊκ σδτηρ.--- Ατίδιις σϑυτητηοηβ ἔμπα Οτεεκβ ἴο βυσ- 

Γεπάεοσ.-- -ΟἸεαποσ᾿ 5 ἱπαϊστιδηξ τερὶ νυ. 

Ἁ “ Ἁ 

1. ΜΕΤΑ" ταῦτα ἀφικνοῦνται ἐπὶ τὸν Ζά- 

βατον ποταμὸν, τὸ εὖρος τεττάρων πλέθρων. 
» ν -“ 

Καὶ ἐνταῦθα ἔμειναν ἡμέρας τρεῖς" ἐν δὲ ταύ- 

ταῖς ὑποψίαι μὲν ἦσαν. φανερὰ δ᾽ οὐδεμία 

ἐφαίνετο ἐπιβουλή. 2. "Εδοξεν οὖν τῷ Κλε- 
’ὔ , ’ Χ 9) ἄρχῳ συγγενέσθαι Τισσαφέρνει, καὶ, εἴ πως 
δύναιτο, παῦσαι τὰς ὑποψίας, πρὶν ἐξ αὐτῶν 

“ 7 ν᾿ ἊΜ - - 

πόλεμον γενέσθαι" καὶ ἔπεμψέ τινα ἐροῦντα, 
σ ͵7 » “ ,ὔ ε » ἮΝ ’ 

ὅτε συγγενέσθαι αὐτῷ χρήζοι. ᾿Ο δὲ ἑτοίμως 
᾿ Ἁ -“ 

ἐκέλευσεν ἥκειν. 8. Ἐπειδὴ δὲ συνῆλθον, 
ς 3 λέγει ὁ Κλέαρχος τάδε" ““᾿ γὼ, ὦ Τισσα- 

53 - Ὁ , 

φέρνη, οἶδα μὲν ἡμῖν ὅρκους γεγενημένους, καὶ 

δεξιὰς δεδομένας, μὴ ἀδικήσειν ἀλλήλους" φυλ- 
,ὔ ᾽ “ "Ὁ 

αττόμενον δέ σε ὁρῶ ὡς πολεμίους ἡμᾶς" 
κ ε Ὁ πον δὰ »-“ Ρ] ’, καὶ ἡμεῖς, ορῶντες ταῦτα, ἀντιφυλαττόμεθα. 
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4. ᾿Επεὶ δὲ σκοπῶν οὐδὲν δύναμαι οὔτε σὲ 
αἰσθέσθαι πειρώμενον ἡμᾶς κακῶς ποιεῖν, ἐγώ 
τε σαφῶς οἶδα, ὅτι ἡμεῖς γε οὐδ᾽ ἐπινοοῦμεν 
οὐδὲν τοιοῦτον, ἔδοξέ μοι εἰς λόγους σοι ἐλθεῖν, 
ὅπως, εἰ δυναίμεθα, ἐξέλοιμεν ἀλλήλων τὴν 
ἀπιστίαν. ὅ. Καὶ γὰρ οἶδα ἤδη ἀνθρώπους, 
τοὺς μὲν ἐκ διαβολῆς τοὺς δὲ καὶ ἐξ ὑποψίας, 
οἱ φοβηθέντες ἀλλήλους», φθάσαι βουλόμενοι 
πρὶν παθεῖν, ἐξοήσαν. ἀνήκεστα- κακὰ τοὺς 
οὔτε μέλλοντας οὔτε αὖ βουλομένους τοιοῦτον 
οὐδέν. 6, Τὰς οὖν τοιαύτας ἀγνωμοσύνας 
νομίζων συνουσίαις μάλιστα ἂν παύεσθαι, 
ἥκω, καὶ διδάσκειν σε βούλομαι, ὡς σὺ ἡμῖν 
οὐκ ὀρθῶς ἀπιστεῖς. 7. ἸΤρῶτον μὲν γὰρ καὶ 
πὰ γιστον; οἱ θεῶν ὅ ὅρκοι ἡμᾶς κωλύουσι πολεμ- 
ίους εἶναι ἀλλήλοι»" ὅστις δὲ τούτων σύνοιδεν 
αὑτῷ παρημεληκὼ:, τοῦτον ἐγὼ οὔποτ᾽ ἂν εὐδαι- 
μονίσαιμι. “Τὸν γὰρ θεῶν πόλεμον οὐκ οἶδα 
οὔτ᾽ ἀπὸ ποίου ἂν τάχους οὔτε ὅποι ἄν τις 
φεύγων ἀποφύγοι, οὔτ᾽ εἰς ποῖον ἂν σκότος 
ὠποδραίη, οὔθ᾽ ὅπως ἂν εἰς ἐχυρὸν χωρίον 
ἀποσταίη. Ἰϊάντη γὰρ πάντα τοῖς θεοῖς 
ὕποχα, καὶ πανταχῆ πάντων ἴσον οἱ θεοὶ 
κρατοῦσι. 8. ἹΠερὶ μὲν δὴ τῶν θεῶν τε καὶ 
τῶν ὅρκων οὕτω γιγνώσκω, παρ᾽ οἷς ἡμεῖς τὴν 
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φιλίαν συνθέμενοι κατεθέμεθα " τῶν δὲ ἀνθρωπ- 

νων σὲ ἔγωγε ἐν τῷ παρόντι νομίζω μέγιστον 
ἡμῖν εἶναι ἀγαθόν. 9. Σὺν μὲν γάρ σοι πᾶσα 
μὲν ἡμῖν ὁδὸς εὔπορος, πᾶς δὲ ποταμὸς δια- 

Ν ε “ δ᾿.ὦ , » Ρ] 7ὔ » , 

βατὸς, τῶν δ᾽ ἐπιτηδείων οὐκ ἀπορία" ἄνευ δέ 
- Ν ς σον Ν ’ »5ῸΝ Ν 

σου πᾶσα μὲν ἡ ὁδὸς διὰ σκότους, (οὐδὲν γὰρ 
αὐτῆς ἐπιστάμεθα.) πᾶς δὲ ποταμὸς δύσπορος, 
πᾶς δ᾽ ὄχλος φοβερός" φοβερώτατον δ᾽ ἐρημία" 
μεστὴ γὰρ πολλῆς ἀπορίας ἐστίν. 10. Εἰ δὲ 
δὴ καὶ μανέντες σὲ κατακτείναιμεν, ἄλλο -τι 
ἂν, ἢ, τὸν εὐεργέτην κατακτείναντες, πρὸς 
βασιλέα τὸν μέγιστον ἔφεδρον ἀγωνιζοίμεθα : 

Ὅσων δὲ δὴ καὶ οἵων ἐλπίδων ἐμαυτὸν ἂν 

στερήσαιμι: εἴ σέτι κακὸν ἐπιχειρήσαιμι ποιεῖν: 

ταῦτα λέξω. 11. ᾿Εγὼ γὰρ Κῦρον ἐπεθύμησά 
7 7ς ἴω ς ᾿ 

μοι φίλον γενέσθαι, νομίζων τῶν τότε ἱκανώ- 
“ Φ - ἃ Ἂ ΄ Ν Ν τατον εἶναι εὖ ποιεῖν, ὃν ἂν βούλοιτο. Σὲ δὲ 

- 4 τὰν 

νῦν ὁρῶ τήν τε Κύρου δύναμιν καὶ χώραν 
ἔχοντα, καὶ τὴν σεαυτοῦ ἀρχὴν σώζοντα, τὴν 

Ν , ΄ Ω ΄ χι» δὰ ΟἿξ, δὲ βασιλέω- δύναμιν, ἣ ἹΚύρος πολεμίᾳ ἐχρῆτο, 
ς ’ὔ ’ ΄ 

σοὶ ταύτην σύμμαχον οὖσαν. 12. Τούτων δὲ 

τοιούτων ὄντων, τίς οὕτω μαίνεται, ὅστις οὐ 
σοὶ βούλεται φιλος εἶναι: ᾿Αλλὰ μὴν, (ἐρῶ γὰρ 

Ἀ - 

καὶ ταῦτα, ἐξ ὧν ἔχω ἐλπίδας. καί σε βουλή- 
σεσθαι φίλον ἡμῖν εἶναι") 18. οἶδα μὲν γὰρ 
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ὑμῖν Μυσοὺς λυπηροὺς ὄντας, οὺς ἐχπίζω ἂν 

σὺν τῇ παρούσῃ δυνάμει ταπεινοὺς ὑμῖν παρα- 
»" . Ν ; ΄ - : , Ν " 

σχεῖν" οἶδα δὲ καὶ Πισίδας" ἀκούω δὲ καὶ 
-" 9 ἄλλα ἔθνη πολλὰ τοιαῦτα εἶναι; ἃ οἶμαι ἂν 

παῦσαι ἐνοχλοῦντα ἀεὶ τῇ ὑμετέρᾳ εὐδαιμονίᾳ. 
Αἰγυπτίους δὲ, οἷς μάλιστα ὑμᾶς νῦν γυγνώσκω 

Υ » ΄ “Ἁ ,ὔ ΄ 

τεθυμωμένους, οὐχ ὁρῶ, ποίᾳ δυνάμει συμμάχῳ 
’, - ΩΝ ΄ κι - . χρησάμενοι μᾶλλον ἂν κολάσαισθετῆς νῦν σὺν 

ἐμοὶ οὔσης. 14. Ἀλλὰ μὴν ἔν γε τοῖς πέριξ 
» “ Χ » Ν ΄ , : Ψ ε 

οἰκοῦσι σὺ, εἰ μὲν βούλοιο τῳ φίλος εἶναι, ὡς 
7 δ Μ » Ν δι Ὁ ε 

μέγιστος ἂν εἴης" εἰ δέ τις σὲ λυποίη; ὧς 
’ Ψ - ; 

δεσπότης ἀναστρέφοιο, ἔχων ἡμᾶς ὑπηρέτας, 

οἵ σοι οὐκ ἂν τοῦ μισθοῦ ἕνεκα μόνον ὑπηρετ- 
“ , κ᾿ Ψ 

οἴμεν, ἀλλὰ καὶ τῆς χάριτος, ἧς σωθέντες 
ε Ἁ ἴω ἈΝ Ἃ ν , 9 ἃ ὑπὸ σοῦ σοὶ ἂν ἔχοιμεν δικαίως. 18. ᾿Εμοὶ 

Ν ω ΄ 5» τᾺ - 
μὲν ταῦτα πάντα ἐνθυμουμένῳ οὕτω δοκεῖ 
θαυμαστὸν εἶναι τὸ σὲ ἡμῖν ἀπιστεῖν, ὥστε 

καὶ ἥδιστ᾽ ἂν ἀκούσαιμι τοὔνομα, τίς ἐστιν 
οὕτω δεινὸς λέγειν, ὥστε σὲ πεῖσαι λέγων, 

ω 4 Ν 

ὡς ἡμεῖς σοι ἐπιβουλεύομεν." Κλέαρχος μὲν 
ΓῚ ᾿ ε εἰ ’ὔ ΄- : οὖν τοσαῦτα εἶπε" δε: δὲ ὧδε ἀπη- 

μείφθη. 
16. “Ἀλλ᾽ ἥδομαι μὲν, ὦ Κλέαρχε ἃ ἀκούων 

σου φρονίμους λόγους" ταῦτα γὰρ γυγνώσκων; 
ν 5 κς ες ΄ “ » Ν 

εἴ τι ἐμοὶ κακὸν βουλεύοις, ἅμα ἄν μοι δοκεῖς 
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καὶ σεαυτῷ κακόνους εἶναι. ᾿ὩὭς δ᾽ ἂν μάθης 
΄σ δ᾽ ΕΝ ς - ὃ ’ »᾿ "-“" “ 
ὅτι οὐδ᾽ ἂν ὑμεῖς δικαίως οὔτε βασιλεῖ οὔτ 
“ΣΝ Β , ᾽ ͵, ᾿ ᾿ 
ἐμοὶ ἀπιστοίητε, ἀντάκουσον. 17. ἘἂΦὶ[ γὰρ 

- ΄ ,ὔ »“ 

ὑμᾶς ἐβουλόμεθα ἀπολέσαι. πότερά σοι δοκοῦ- 
ς “ “ 

μὲν ἱππέων πλήθους ἀπορεῖν, ἢ πεζῶν, ἢ 
« ͵7ὔ " ᾿ς κ ς - Ν Γς ς Χ 

ὁπλίσεως, ἐν ἡ ὑμᾶς μὲν βλάπτειν ἱκανοὶ 
ν Ἃ ᾿ ,ὔ Ν ῳ δι. ἃ, ͵ εἴημεν ἂν, ἀντιπάσχειν δὲ οὐδεὶς κίνδυνος ; 

" - 

18. Ἀλλὰ χωρίων ἐπιτηδείων ὑμῖν ἐπιτίθεσθαι 

ἀπορεῖν ἄν σοι δοκοῦμεν, Οὐ τοσαῦτα μὲν 
, “-“ - γ 

πεδία ἡμῖν φίλια ὄντα σὺν πολλῷ πόνῳ δια- 
πορεύεσθε, τοσαῦτα δὲ ὄρη ὑμῖν ὁράτε ὄντα 

ν Δι “Ὁ » 

πορευτέα, ἃ ἡμῖν ἔξεστι προκαταλαβοῦσιν 

ἄπορα ὑμῖν παρέχειν ; τοσοῦτοι δέ εἰσι ποτα- 
πο Ψ ὦ » δ, σὺ ΄ 6 ς , μοὶ, ἐφ᾽ ὧν ἔξεστιν ἡμῖν ταμιεύεσθαι, ὁπόσοις 

ἂν ὑμῶν βουλοίμεθα μάχεσθαι ; Ἐϊσὶ δ᾽ αὐτῶν, 
ἃ 9502 Ἁ , Ἷ ᾽ Ὧ Ὁ - οὺς οὐδ᾽ ἂν παντάπασι διαβαίητε. εἰ μὴ ἡμεῖς 

«ε Ψ᾿ ’ὔ’ἢ Ρ] ἣ ἢ, -“ ΄’, 

ὑμᾶς διαπορεύοιμεν. 19. Ἐ δὲ ἐν πᾶσι τούτ- 
ς ͵ 3 Ἃ, ’ « ΕΣ - 

οἱβ ἡττώμεθα, ἀλλὰ τό γε πῦρ τοῦ καρποῦ 
-Ὁ“" -“" ,ὔ Α͂ 

κρεῖττόν ἐστιν" ὃν ἡμεῖς δυναίμεθ᾽ ἂν κατακαύ- 
κ ς » ΠῚ ͵7΄ - ς- - »Ὦ" » 

σαντες λιμὸν ὑμῖν ἀντιτάξαι, ᾧ ὑμεῖς, οὐδ᾽ εἰ 
,ὔ » ᾿ 7 δ [4 πάνυ ἀγαθοὶ εἴητε, μάχεσθαι ἂν δύναισθε. 

-“" ἍἝ 

20. Πῶς οὖν ἂν, ἔχοντες τοσούτους πόρους 
- - ΄ , πρὸς τὸ ὑμῖν πολεμεῖν, καὶ τούτων μηδένα 

.α ͵ὔ 

ἡμῖν ἐπικίνδυνον, ἔπειτα ἐκ τούτων πάντων 
»“Θ Ἂ Ἁ ἥ , ΩΥ , Ν 

τοῦτον ἂν τὸν τρόπον ἐξελοίμεθα, ὃς μονος μὲν 

"ν᾽ 
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Ἀ ω ᾽ Ἀ ,ὔ Ν , » ͵ 

πρὸς θεῶν ἀσεβὴς, μόνος δὲ πρὸς ἀνθρώπων 
Ε] Ἷ , Ἀ ᾽ ῇ ᾿ ᾿ 

αἰσχρός: 21. Ἰ]αντάπασι δὲ ἀπόρων ἐστὶ 

καὶ ἀμηχάνων καὶ ἀνάγκῃ ἐχομένων, καὶ τούτων 
“ “ 

πονηρῶν, οἵτινες ἐθέλουσι δι’ ἐπιορκίας τε πρὸς 

θεοὺς, καὶ ἀπιστίας πρὸς ἀνθρώπους, πράττειν 

τι. Οὐχ οὕτως ἡμεῖς. ὦ Κλέαρχε, οὔτε ἠλίθ- 
ιοι, οὔτε ἀλόγιστοι ἐσμέν. 22. Ἀλλὰ τέ δὴ, 
Φ. ὦ » ὅλ ᾽ 7 » δι ΣΝ “- » ; 
ὑμᾶς ἐξὸν ἀπολέσαι, οὐκ ἐπὶ τοῦτο ἤλθομεν ; 

Εὖ ἴσθι, ὅτι ὁ ἐμὸς ἔρως τούτου. αἴτιος, τὸ 

τοῖς “Ἑλλησιν ἐμὲ πιστὸν γενέσθαι, καὶ ᾧ 

Κῦρος ἀνέβη ξενικῷ διὰ μισθοδοσίαν πιστεύων, 
7, ὙἜΣΝ ΝΜ δ ἃ ͵ ᾽ ᾽ 

τούτῳ ἐμὲ καταβῆναι δι εὐεργεσίας ἰσχυρόν. 
ς “- “ 

25. Ὅσα δέ μοι ὑμεῖς χρήσιμοι ἔσεσθε, τὰ 
“τ Ν τ Ν Ν ΄ δι ὃ Ὁ Ἁ μὲν καὶ σὺ εἶπες, τὸ δὲ μέγιστον ἐγὼ οἶδα" τὴν 
Ν ἈΝ . ἃ ΄- »“"»" 7 πὶ ’ μὲν γὰρ ἐπὶ τῇ κεφαλῇ τιάραν βασιλεῖ μόνῳ 

» ᾿] Ἁ γ Ἀ »] ῳ.." ΄κι 4 ἔξεστιν ὀρθὴν ἔχειν, τὴν δ᾽ ἐπὶ τῇ καρδίᾳ 
ἴσως ἂν, ὑμῶν παρόντων, καὶ ἕτερος εὐπετῶς 

ἔχοι." 
Φ Ψ«᾿ 5 σ 7 ; [οὶ 24, ᾿Ῥαῦτα εἰπὼν ἔδοξε τῷ Κλέαρχῳ ἀληθῆ 
εν , , ὅ ΟΝ λέγειν " καὶ εἶπεν: ““ Οὔκουν," ἔφη," “ οἵτινες, 

τοιούτων ἡμῖν εἰς φιλίαν ὑπαρχόντων, πειρ- 
-“ ᾿ ͵ Α , Ύ ΟΝ “-“ ς - 

ὥνται διαβάλλοντες πολεμίους ποιῆσαι ἡμᾶς, 

ἄξιοί εἰσι τὰ ἔσχατα παθεῖν: 268. “ Καὶ 
ς Ε 

ἐγὼ μὲν,᾽ ἔφη ὁ Γ᾿ισσαφέρνης, “ εἰ βούλεσθέ 
͵ ΄ 

μοι οἵ τε στρατηγοὶ καὶ οἱ λοχαγοὶ ἐν τῶ 
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ἐμφανεῖ ἐλθεῖν, λέξω τοὺς πρὸς ἐμὲ λέγοντας. 
« Ω. ΄ Ε , Χ Ἁ Χ ᾿ Ν 
ὡς σὺ ἐπιβουλεύεις ἐμοί τε καὶ τῇ σὺν ἐμοὶ 
στρατιᾷ." 26. “Ἐγὼ δ᾽, ἔφη ὁ Κλέαρχος, 
ς-ς Κ ΄, ᾿ ᾿ ΣΟ  ΑΣ Σ , . 
ἄξω πάντας" καὶ σοὶ αὖ ἐγὼ δηλώσω, ὅθεν 

ἐγὼ περί σου ἀκούω." 27. Ἔκ τούτων δὴ 
- ε 

τῶν λόγων ὁ Τισσαφέρνης φιλοφρονούμενος 
τότε μὲν μένειν τε αὐτὸν ἐκέλευσε καὶ σύν- 

᾿ ,ὕ ἥ ὦ ὁ ἢ πον ἢ δεύπνον ἐποιήσατο" τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ Κλέαρχος, 
ἐλθὼν ἐπὶ τὸ στρατόπεδον, δῆλός τε ἦν πάνυ 

“- 7 - Ἁ 7 

φιλικῶς οἰόμενος διακεῖσθαι τὸν "Γισσαφέρνην, 
Υ̓ - 

καὶ ἔλεγεν, ἃ ἐκεῖνος ἀπήγγελλεν" ἔφη τε 
- γ», Χ , Ἁ πον 

χρῆναι ἰέναι παρὰ ᾿Γ᾿᾿σσαφέρνην, οὺς ἐκέλευσε, 
Ἁ ΄“ ἴω 

καὶ οἱ ἂν ἐξελεγχθῶσι διαβάλλοντες τῶν ᾿Ελ- 
’ ε Γ Ξ -“ 

λήνων, ὡς προδότας αὐτοὺς καὶ κακόνους τοῖς 
“ “- 
Ἑλλησιν ὄντας τιμωρηθῆναι. 28. “ὕπώπτευε 

δὴ εἶναι τὸν διαβάλλοντα Μένωνα: εἰδὼς 
ΕΣ δ ΄ 7 Ν αὐτὸν καὶ συγγεγενημένον Τισσαφέρνει μετὰ 

3 ΄ Ὰ ΄ ΝΕ Ἀπ α 
᾿Αριαίου; καὶ στασιάζοντα αὐτῷ καὶ ἐπιβουλ- 

- Γ Ἁ 

εύοντα [αὐτῷ,) ὅπως, τὸ στράτευμα ἅπαν 
Ἁ 

πρὸς ἑαυτὸν λαβὼν, φίλος ἦ Τισσαφέρνει. 
ἤ Ν 

29. ᾿Εβούλετο δὲ καὶ ὁ Κλέαρχος ἅπαν τὸ 

στράτευμα πρὸς ἑαυτὸν ἔχειν τὴν γνώμην, καὶ 
Ἁ - ΕῚ δὰ ἊΝ ον Ν 

τοὺς παραλυποῦντας ἐκποδὼν εἶναι. Τῶν δὲ 
-“ ͵ “Ὁ 

στρατιωτῶν ἀντέλεγόν τινες αὐτῷ, μὴ ἰέναι 
πάντας τοὺς λοχαγοὺς καὶ στρατηγοὺς, μηδὲ 

92 
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πιστεύειν Τισσαφέρνει. 30. Ὁ δὲ Κλέαρχος 
ἰσχυρῶς κατέτεινεν, ἔστε διεπράξατο, πέντε 
μὲν στρατηγοὺς ἰέναι, εἴκοσι δὲ λοχαγούς" 
συνηκολούθησαν δὲ, ὡς εἰς ἀγορὰν, καὶ τῶν 
ἄλλων στρατιωτῶν ὡς διακόσιοι. 

91. ᾿Επεὶ δ᾽ ἦσαν ἐπὶ ταῖς θύραις Τισσα- 

φέρνους, οἱ μὲν στρατηγοὶ παρεκλήθησαν εἴσω, 
Πρόξενος Βοιώτιος, Μένων Θετταλὸς, Ἀγίας 
Ἀρκὰς, Κλέαρχος Λάκων. Σωκράτης Ἀχαιός" οἱ 
δὲ λοχαγοὶ ἐπὶ θύραις ἔμενον. 82. Οὐ πολλῷ 
δ᾽ ὕστερον ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ σημείου οἵ τε ἔνδον 
συνελαμβάνοντο, καὶ οἱ ἔξω κατεκόπησαν. 
Μετὰ δὲ ταῦτα τῶν βαρβάρων τινὲς ἱππέων, 

διὰ τοῦ πεδίου ἐλαύνοντες. ᾧτινι ἐντυγχάνοιεν 
Ἕλληνι ἢ δούλῳ ἢ ἐλευθέρῳ, πάντας ἔκτεινον. 

38. Οἱ δὲ “Ἑλληνες τήν τε ἱππασίαν αὐτῶν 

ἐθαύμαζον, ἐκ τοῦ στρατοπέδου ὁρῶντες, καὶ, 
ὅ τι ἐποίουν, ἠμφιγνόουν, πρὶν Νίκαρχος Ἀρκὰς 
ἧκε φεύγων, τετρωμένος εἰς τὴν γαστέρα; καὶ 
τὰ ἔντερα ἐν ταῖς χερσὶν ἔχων, καὶ εἶπε πάντα 

τὰ γεγενημένα. 84. Ἔκ τούτου δὴ οἱ “Ελ- 
ληνες ἔθεον ἐπὶ τὰ ὅπλα πάντες ἐκπεπληγ- 
μένοι, καὶ νομίζοντες, αὐτίκα ἥξειν αὐτοὺς ἐπὶ 

᾿ τὸ στρατόπεδον. 8. Οἱ δὲ πάντες μὲν οὐκ 

ἦλθον, Ἀριαῖος δὲ καὶ Ἀρτάοζος καὶ Μιθρι- 

δ ΝΝΝ. τ 
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δά Ξ ’ὔ , ς Ν ω της, οἱ ἦσαν Κύρῳ πιστότατοι" ὁ δὲ τῶν 
“Ἑλλήνων ἑρμηνεὺς ἔφη καὶ τὸν Τισσαφέρνους 
ἀδελφὸν σὺν αὐτοῖς ὁρᾷν καὶ γυγνώσκειν " ρι γυγ 

’ Ν δ Χϑ ΄Ν 

συνηκολούθουν δὲ καὶ ἄλλοι ἹΠερσῶν τεθωρακ- 

ἰισμένοι εἰς τριακοσίους. 536. Οὗτοι, ἐπεὶ 
» Χ Φ - ΨΨΟΙ Μ Μ ἐγγὺς ἦσαν, προσελθεῖν ἐκέλευον, εἴ τις εἴη 

“ ε 7 δ Χ Ἃ Ἁ “ 

τῶν Ἑλλήνων ἢ στρατηγὸς, ἢ λοχαγὸς, ἵνα 

ἀπαγγείλωσι τὰ παρὰ βασιλέως. 37. Μετὰ 
ταῦτα ἐξῆλθον τῶν “Ελλήνων φυλαττόμενοι 

Ἁ Ν ’ὔ 3 , Χ στρατηγοὶ μὲν, Κλεάνωρ ᾿Ορχομένιος καὶ 

Σοφαίνετος Στυμφάλιος, σὺν αὐτοῖς δὲ ΞΞενο- 
φῶν Ἀθηναῖος, ὅπως μάθη τὰ περὶ ἰἱϊροξένου. 
(Χειρίσοφος δ᾽ ἐτύγχανεν ἀπὼν ἐν κώμῃ τινὶ 
σὺν ἄλλοις. ἐπισιτιζόμενος) 3838. ᾿Επεὶ δ᾽ 

ἔστησαν εἰς ἐπήκοον, λέγει Ἀριαῖος " ““ Κλέ- 
αρχος μὲν, ὦ ἄνδρες “Ἑλληνες, ἐπεὶ ἐπιορκῶν 

3 ᾿ ἃ Χ Χ ΄ Ν Ὰ , τε ἐφάνη καὶ τὰς σπονδὰς λύων, ἔχει τὴν δίκην 

καὶ τέθνηκε" Πρόξενος δὲ καὶ Μένων, ὅτι 
κατήγγειλαν αὐτοὺ τὴν ἐπιβουλὴν, ἐν μεγάλῃ 

-“ ᾽ - ς Ὁ Ν ς Ὰ Ὰ ω 

τιμῇ εἰσιν" ὑμᾶς δὲ ὁ βασιλεὺς τὰ ὅπλα 
ἀπαιτεῖ" ἑαυτοῦ γὰρ εἶναι φησὶν, ἐπείπερ 
Κύρου ἦσαν τοῦ ἐκείνου δούλου. 

39. Πρὸς ταῦτα ἀπεκρίναντο οἱ “Ἑλληνες, 
(ἔλεγε δὲ Κλεάνωρ ὁ ᾿Ορχομένιος.) ““ Ὦ κάκ-. 

᾽ ᾿ . α ῖ ΟΦ ἘῸ - φ 

ιστε ἀνθρώπων. ᾿Ἀριαῖε. καὶ οἱ ἄλλοι, ὅσοι ἦτε 
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Κύρου φίλοι, οὐκ αἰσχύνεσθε οὔτε θεοὺς οὔτε 
ἀνθρώπους, οἵτινες, ὀμόσαντες ἡμῖν τοὺς αὐτοὺς 

φίλους καὶ ἐχθροὺς νομιεῖν, προδόντες ἡμᾶς 

σὺν Τισσαφέρνει, τῷ ἀθεωτάτῳ τε καὶ πανουργ- 
οτάτῳ, τούς τε ἄνδρας αὐτοὺς, οἷς ὥμνυτε, 
[ὡς] ἀπολωλέκατε, καὶ, τοὺς ἄλλους ἡμᾶς 
προδεδωκότες, σὺν τοῖς πολεμίοις ἔρχεσθε ἐφ᾽ 
ἡμᾶς; 40. Ὁ δὲ Ἀριαῖος εἶπε" ““ Κλέαρχος 
γὰρ πρόσθεν ἐπιβουλεύων φανερὸς ἐγένετο 
Τισσαφέρνει τε καὶ ᾿Ορόντᾳ, καὶ πᾶσιν ἡμῖν 
τοῖς σὺν τούτοις." 41. ᾿Επὶ τούτοις δὲ Ἐξενο- 
φῶν τάδε εἶπε" “Κλέαρχος μὲν τοίνυν, εἰ 
παρὰ τοὺς ὅρκους ἔλυε τὰς σπονδὰς, τὴν 
δίκην ἔχει" (δίκαιον γὰρ, ἀπόλλυσθαι τοὺς 
ἐπιορκοῦντα5). ἹἸΠρόξενος δὲ καὶ Μένων ἐπεί- 
περ εἰσιν ὑμέτεροι μὲν εὐεργέται, ἡμέτεροι δὲ 
στρατηγοὶ, πέμψατε αὐτοὺς δεῦρο" δῆλον γὰρ, 

ὅτι, φίλοι γε ὄντες ἀμφοτέροις, πειράσονται 

καὶ ὑμῖν καὶ ἡμῖν τὰ βέλτιστα συμβουλεύειν." 
42, ΤΠΙρὸς ταῦτα οἱ βάρβαροι, πολὺν χρόνον 
διαλεχθέντες ἀλλήλοις, ἀπῆλθον οὐδὲν ἀποκριν- 
άμενοι. Σ 
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ΓΗΑΡΤΕΕ ΡῈ 

ΤῊΘ σεϑρεοξῖνα σμαγαοΐοετς οὗ (Ἰθασοῆιβ, Ρσγοχεϑηυς, απὰ Μαμοῦ.-- 
Α 5!15:ῆὲξ πιδπείοη οὗ Αρίας απὰ ϑοοσζαίῖεξ. 

1. ΟΙ' μὲν δὴ στρατηγοὶ, οὕτω ληφθέντε-. 
᾽ ’ ε 7 ᾿ ᾽ , Ἃ ἀνήχθησαν ὡς βασιλέα, καὶ ἀποτμηθέντες τὰς 
κεφαλὰς ἐτελεύτησαν᾽ εἷς μὲν αὐτῶν Κλέαρχος, 
ς - “ 

ὁμολογουμένως ἐκ πάντων. τῶν ἐμπείρως αὐτοῦ 
“- ἃ “ 7 “εν Χ Ἁ ἐχόντων, δόξας γενέσθαι ἀνὴρ καὶ πολεμικὸς 
καὶ φιλοπόλεμος ἐσχάτως. 2. Καὶ γὰρ δὴ, 
[ Ν ’ εν “}, ’ Ν ἕως μὲν πόλεμος ἣν τοῖς Λακεδαιμονίοις πρὸς 

Ἁ 9 ͵ ’ὔ » Χ ν) » ᾽ 

τοὺς ᾿Αθηναίους. παρέμεινεν " ἐπεὶ δ᾽ εἰρήνη 

ἐγένετο, πείσας τὴν αὑτοῦ πόλιν, ὡς οἱ Θρᾷκες 

ἀδικοῦσι τοὺς “Ελληνας, καὶ διαπραξάμενος 
ὡς ἐδύνατο παρὰ τῶν ᾿Εφόρων, ἐξέπλει, ὧς 

7] Ὺ»" ς Ν ἥν δ ’ Ἁ 

πολεμήσων τοῖς ὑπὲρ Χεῤῥονήσου καὶ ἸΠερ- 
ἔνθου Θραξίν. 8. ᾿Επεὶ δὲ μεταγνόντες πως 
οἱ "Ἄφοροι, ἤδη ἔξω ὄντος αὐτοῦ, ἀποστρέφειν 

ἥν ον, 5 “ 5 9 ΄- 5 “ ᾽ αὐτὸν ἐπειρῶντο ἐξ ᾿Ισθμοῦ. ἐνταῦθα οὐκέτι 
πείθεται, ἀλλ᾽ ὥχετο πλέων εἰς ᾿Ελλήσποντον. 

4. Ἔκ τούτου καὶ ἐθανατώθη ὑπὸ τῶν ἐν τῇ 
Σπάρτῃ τελῶν, ὡς ἀπειθῶν. "Ηδη δὲ φυγὰς. 
ὧν, ἔρχεται πρὸς Κῦρον, καὶ ὁποίοις μὲν 
λόγοις ἔπεισε Κῦρον, ἀλλαχῆ γέγραπται " 
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; 9 » ““ κ ᾿ ’ Φ δίδωσι δ᾽ αὐτῷ Κῦρος μυρίους δαρεικούς 
ε Ἂ ὅ. ὁ δὲ λαβὼν, οὐκ ἐπὶ ῥᾳθυμίαν ἐτράπετο, 

ἀλλ᾽ ἀπὸ τούτων τῶν χρημάτων συλλέξας 

στράτευμα, ἐπολέμει τοῖς Θρᾳξί" καὶ μάχῃ 
κ ’ ᾽ 5 

τε ἐνίκησε, καὶ ἀπὸ τούτου ἔφερε καὶ ἦγεν Α ὲ 
αὐτούς" καὶ πολεμῶν διεγένετο, μέχρις οὗ 

΄κ " 7, ΄σ ͵ ἃ ,, ᾽ 

Κῦρος ἐδεήθη τοῦ στρατεύματος" τότε ὃ 
ὝἜΦΡῚ ε ἡ. ἃ... ῷ ΄ 
ἀπῆλθεν, ὡς σὺν ἐκείνῳ αὖ πολεμήσων. 

6. Ταῦτα οὖν φιλοπολέμου δοκεῖ ἀνδρὸς 
3 Ν ΄ Μ 

ἔργα εἶναι, ὅστις. ἐξὸν μὲν εἰρήνην ἄγειν ἄνευ 
ξ ΄- ᾿ χω Ἁ 

αἰσχύνης καὶ βλάβης, αἱρεῖται πολεμεῖν" ἐξὸν 

δὲ ῥαθυμεῖν, βούλεται πονεῖν. ὥστε πολεμεῖν" 
βς μ 3 υ μ᾿ μ - 

΄ ς “ 

ἐξὸν δὲ χρήματα ἔχειν ἀκινδύνως, αἱρεῖται πολ- 
΄σ - ε΄ - Ἀ 

ἐμῶν μείονα ταῦτα ποιεῖν. ᾿᾽Ἐκεῖνος δὲ, ὥσπερ 
δ εἰς παιδικὰ ἢ εἰς ἄλλην τινὰ ἡδονὴν, ἤθελε 

“- ’ - 

δαπανᾷν εἰς πόλεμον" οὕτω μὲν οὖν φιλο- 
Ν ς 

πόλεμος ἦν. 1. ἸΠολεμικὸς δὲ αὖ ταύτῃ εἶναι 
.“0. " “ ῇ ΄ ζῚ Ἁ ς ᾿ς ᾿ 

ἐδόκει, ὅτι φιλοκίνδυνός τε ἦν, καὶ ἡμέρας καὶ 

νυκτὸς ἄγων ἐπὶ τοὺς πολεμίους, καὶ ἐν τοῖς 
δεινοῖς φρόνιμος, ὡς οἱ παρόντες πανταχοῦ 

γ. Ἴ Ἁ Ἂ πάντες ὡμολόγουν. 8. Καὶ ἀρχικὸς δὲ ἐλέγετο 
“. “ ἤ 

εἶναι, ὡς δυνατὸν ἐκ τοῦ τοιούτου τρόπου, οἷον 
- Ν “ 

καὶ ἐκεῖνος εἶχεν. “Ἰκανὸς μὲν γὰρ, ὥς τι5 καὶ 
ΙΝ 

ἄλλος, φροντίζειν ἦν, ὅπως ἕξει ἡ στρατιὰ 

αὐτοῦ τὰ ἐπιτήδεια, καὶ παρασκευάζειν ταῦτα" 
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ἱκανὸς δὲ καὶ ἐμποιῆσαι τοῖς παροῦσιν, ὡς 
πειστέον εἴη Κλεάρχῳ. 9. Τοῦτο δὲ ἐποίει ἐκ 
τοῦ χαλεπὸς εἶναι. Καὶ γὰρ ὁρᾷν στυγνὸς 
ἦν, καὶ τῃῇ φωνῇ τραχύς" ἐκόλαζέ τε αἰεὶ 
ἰσχυρῶς, καὶ ὀργῇ ἐνίοτε, ὥστε καὶ αὐτῳ μετα- 
μέλειν ἔσθ᾽ ὅτε. Καὶ γνώμῃ δὲ ἐκόλαζεν. 
ἀκολάστου γὰρ στρατευματος οὐδὲν ἡγεῖτο 
ὄφελος εἶναι. 10. Ἀλλὰ καὶ λέγειν αὐτὸν 
ἔφασαν, ὡς δέοι τὸν στρατιώτην φοβεῖσθαι 

᾿ς μᾶλλον τὸν ἄρχοντα, ἢ τοὺς πολεμίους, εἰ 
- μέλλοι ἢ φυλακὰς φυλάξειν, ἢ φίλων ἀφέ- 

ξεσθαι, ἢ ἀπροφασίστως ἰέναι πρὸς τοὺς πολεμ- 
ίους. 11. Ἔν μὲν οὖν τοῖς δεινοῖς ἤθελον 
αὐτοῦ ἀκούειν σφόδρα. καὶ οὐκ ἄλλον ἡροῦντο 
οἱ στρατιῶται. Καὶ γὰρ τὸ στυγνὸν τότε 
φαιδρὸν αὐτοῦ ἐν τοῖς προσώποις ἔφασαν 
φαίνεσθαι, καὶ τὸ χαλεπὸν ἐῤῥωμένον πρὸς 
τοὺς πολεμίους ἐδόκει εἶναι" ὥστε σωτήριον 
“καὶ οὐκέτε χαλεπὸν ἐφαίνετο. 12. ὍΟτε δ᾽ 
ἔξω τοῦ δεινοῦ γένοιντο. καὶ ἐξείη πρὸς ἄλλους 
ἀρχομένους ἀπιέναι, πολλοὶ αὐτὸν ἀπέλειπον " 
τὸ γὰρ ἐπίχαρι οὐκ εἶχεν, ἀλλὰ ἀεὶ χαλεπὸς 
καὶ ὠμὸς ἦν" ὥστε διέκειντο πρὸς αὐτὸν οἱ. 
στρατιῶται, ὥσπερ παῖδες πρὸς διδάσκαλον. 
18. Καὶ γὰο οὖν φιλίᾳ μὲν καὶ εὐνοίᾳ ἑπο- 
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μένους οὐδέποτ᾽ εἶχεν" οἵτινες δὲ, ἢ ὑπὸ πόλεων 

τεταγμένοι, ἢ ὑπὸ τοῦ δεῖσθαι, ἢ ἄλλῃ τινὶ 
ἀνάγκῃ κατεχόμενοι, παρείησαν αὐτῷ, σφόδρα 

“ Ἀ πειθομένοις ἐχρῆτο. 14. ᾿Επειδὴ δὲ καὶ ἤρξ- 
- Ν᾿ ποὖὰὶΨτῶκᾳ ὦ ὶ , ΄ αντο νικᾷν σὺν αὐτῷ τοὺς πολεμίους, μεγάλα 

"» ΓῚ . κ Ἁ 

ἤδη ἣν τὰ χρησίμους ποιοῦντα εἶναι τοὺς σὺν 

αὐτῷ στρατιώτας" τό τε γὰρ πρὸς τοὺς πολεμ- 
ίους θαῤῥαλέως ἔχειν παρῆν, καὶ τὸ τὴν παρ᾽ 
" , “Ἁ 5 Ἁ » ͵7 ἐκείνου τιμωρίαν φοβεῖσθαι αὐτοὺς εὐτάκτους 
5 , “ Ν δ ἣν ῳ ΜΝ 
ἐποίει. 1. “Τοιοῦτος μὲν δὴ ἄρχων ἦν" ἄρχ- 

εσθαι δ᾽ ὑπὸ ἄλλων οὐ μάλα ἐθέλειν ἐλέγετο. 
ἮΝ δὲ, ὅτε ἐτελεύτα, ἀμφὶ τὰ πεντήκοντα ἔτη. 

16. ΤΙρόξενος δὲ ὁ Βοιώτιος, εὐθὺς μὲν μει- 
7 δ 9 ΑΙ, ᾽’ 3. Ν 7 ράκιον ὧν, ἐπεθύμει γενέσθαι ἀνὴρ τὰ μεγάλα 

΄ ͵ 

πράττειν ἱκανός" καὶ διὰ ταύτην τὴν ἐπιθυμίαν 
ἔδωκε Τοργίᾳ ἀργύριον τῷ Λεοντίνῳ. 17. ᾿Επεὶ 
δὲ συνεγένετο ἐκείνῳ, ἱκανὸς ἤδη νομίσας εἶναι 

καὶ ἄρχειν, καὶ, φίλος ὧν τοῖς πρώτοις, μὴ 
ς “ ᾽ »" Φ Ε ΄ Ἁ Ἃ 

ἡττᾶσθαι εὐεργετῶν, ἦλθεν εἰς ταύτας τὰς σὺν 

Κύρῳ πράξεις" καὶ ᾧετο κτήσεσθαϊξ ἐκ τούτων 
» ἥἑνς ὥ». ὃ ΄  Ψ ᾿ 4 

ὄνομα μέγα; καὶ δύναμιν μεγάλην, καὶ χρήματα 

πολλά: 18. τούτων δ᾽ ἐπιθυμῶν, σφόδρα 
" 3 Ἀ - “9 “ ἤ Ε] 
ἔνδηλον αὖ καὶ τοῦτο εἶχεν, ὅτι τούτων οὐδὲν 

ω ο Ν “Ὁ 

ἂν θέλοι κτᾶσθαι μετὰ ἀδικίας, ἀλλὰ σὺν τῷ 
-“ " ’ ν), δικαίῳ καὶ καλῷ ᾧετο δεῖν τούτων τυγχάνειν, 

“ἀν μῶν. 
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᾿ ἄνευ δὲ τούτων μή. 19. Ἄρχειν δὲ καλῶν μὲν 
ἈΡΊΩΝ “ ἈΝ ες ᾽ , », 5» γ αὶ καὶ ἀγαθῶν δυνατὸς ἣν" οὐ μέντοι οὔτ᾽ αἰδῶ 
“- “ ς Ἁ 

τοῖς στρατιώταις ἑαυτοῦ. οὔτε φόβον, ἱκανὸς 
“- » ’ χω λ 

ἐμποιῆσαι, ἀλλὰ καὶ ἠσχύνετο μᾶλλον τοὺς 
ΕΝ ἥ - 

στρατιώταΞ. ἢ οἱ ἀρχόμενοι ἐκεῖνον " καὶ φοβ- 

ούμενος μᾶλλον ἦν φανερὸς τὸ ἀπεχθάνεσθαι 
- - Ἀ -- 

τοῖς στρατιώταις, ἢ οἱ στρατιῶται τὸ ἀπιστεῖν 
, - Ν ΜΝ ς α Ν 
ἐκείνῳ. 20. "Ὥετο δὲ ἀρκεῖν πρὸς τὸ ἀρχικὸν 

ς . 

ἡ κ Ἁ Ν »" Γω 

εἶναι καὶ δοκεῖν, τὸν μὲν καλῶς ποιοῦντα ἔπαιν- 
εἶν, τὸν δὲ ἀδικοῦντα μὴ ἐπαινεῖν. "“Τουγαροῦν 
αὐτῷ οἱ μὲν καλοὶ κἀγαθοὶ τῶν συνόντων εὖνοι 
Φ ς 3 ΒΡ 3 7 6 » Σ 

ἦσαν, οἱ δ᾽ ἀδικοι ἐπεβούλευον, ὡς εὐμετα- 
Δ ἢ » 56) δὲ ᾽ 4 ἂν Ἂν ἂν "δὲ χειρίστῳ ὄντι. τε δὲ ἀπέθνησκεν, ἦν ἐτῶν 

ες 

ὡς τρίακοντα. 
ς κ᾿ 5 

21. Μένων δὲ ὁ Θετταλὸς δῆλος ἦν ἐπι: 
θυμῶν μὲν πλουτεῖν ἰσχυρῶς, ἐπιθυμῶν δὲ 
Ψ “ 

ἄρχειν, ὅπως πλείω λαμβάνοι" ἐπιθυμῶν δὲ 
- ͵ ͵ τιμᾶσθαι, ἵνα πλείω κερδαίνοι" φίλος τ᾽ ἐβούλ- 

3 - - ετο εἶναι τοῖς μέγιστον δυναμένοις. ἵνα ἀδικῶν 
Ἁ 7] , 2 Ν Ν 

μὴ διδοίη δίκην. 22. ᾿Επὶ δὲ τὸ κατεργά- 
ζεσθαι. ὧν ἐπιθυμοί ΐ ἡδὸν ᾧ αι, ὧν ἐπιθυμοίη, συντομωτάτην ὁδὸν ᾧετο 
τι ὃ Ὰ ἘΥ"..Ψ. " Χ ’ ᾿ εἰναι διὰ τοῦ ἐπιορκεῖν τε καὶ ψεύδεσθαι καὶ 

»" ἃ Ὁ 

ἐξαπατᾷν" τὸ δὲ ἁπλοῦν τε καὶ ἀληθὲς ἐνόμιζε 
Χ δι. Ἃ, "“ ᾽ 3 ς 

τὸ αὐτὸ τῷ ἠλιθίῳ εἶναι. 28. Στέργων δὲ 
Ἀ Ν 4 ΄ φανερὸς μὲν ἣν οὐδένα, ὅτῳ δὲ φαίη φίλος 
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εἶναι, τούτῳ ἔνδηλος ἐγίγνετο ἐπιβουλεύων. 

Καὶ πολεμίου μὲν οὐδενὸς κατεγέλα, τῶν δὲ 
͵ ΄ «ς ΄ 6 ͵7 

συνόντων πάντων ὡς καταγελῶν ἀεὶ διελέγετο. 
κ -“ Ν “ ΄ 7 ᾽ 

24, Καὶ τοῖς μὲν τῶν πολεμίων κτήμασιν οὐκ 
Ε “ ν Ἁ Ε 3 Ἀ κ ἐπεβούλευε" (χαλεπὸν γὰρ ᾧετο εἶναι, τὰ τῶν 

, ΄ “ 

φυλαττομένων λαμβάνειν") τὰ δὲ τῶν φίλων 

μόνος ᾧετο εἰδέναι ὅτι ῥᾷστον ἀφύλακτα λαμβ- 
΄ ν ΨΦ Ν Ἁ ; ΄ ᾽ 
ἄάνειν. 28. Καὶ ὅσους μὲν ἂν αἰσθάνοιτο 
" , Ν 59. 4 ο « 

ἐπιόρκους καὶ ἀδίκους, ὡς εὖ ὡπλισμένους 
᾽ “- κ“ δι ας οἱ - το ᾽ ὅω 
ἐφοβεῖτο" τοῖς δ᾽ ὁσίοις καὶ ἀλήθειαν ἀσκοῦσιν 
ὡς ἀνάνδροις ἐπειρᾶτο χρῆσθαι. 26. “Ὥσπερ 
δέ τις ἀγάλλεται ἐπὶ θεοσεβείᾳ, καὶ ἀληθείᾳ, 

καὶ δικαιότητι, οὕτω Μένων ἠγάλλετο τῷ ἐξα- 
: Ἂ “Ἂ ΄ “ »“» 

πατᾷν δύνασθαι, τῷ πλάσασθαι ψευδῆ, τῷ 
“ Ν Ν »“ ΄“ 

φίλους διαγελᾷν" τὸν δὲ μὴ πανοῦργον τῶν 
5 ’ Ἀπ. Ψ Ν » Ν ἀπαιδεύτων ἐνόμιζεν εἶναι. Καὶ παρ᾽ οἷς μὲν 
ἐπεχείρει πρωτεύειν φιλίᾳ, διαβάλλων τοὺς 
πρώτους, τούτους ὥετο δεῖν κτήσασθαι. 97. 

Τὸ δὲ πὐϑεθομόρουν τοὺς Ἰὰ μόν τ... παρέχ- 

εσθαι. ἐκ τοῦ συναδικεῖν αὐτοῖς ἐμηχανᾶτο. 

Τιμᾶσθαι. δὲ καὶ θεραπεύεσθαι ἠξίου, ἐπι- 
δεικνύμενος, ὅτι πλεῖστα δύναιτο καὶ ἐθέλοι ἂν 
Ε] ωὩ » ῇ ᾿Ν ΄ ς ΄ 
ἀδικεῖν. Τυὐεργεσίαν δὲ κατέλεγεν, ὁπότε τις 

αὐτοῦ ἀφίσταιτο, ὅτε χρώμενος αὐτῷ οὐκ 
ἀπώλεσεν αὐτόν. 28. Καὶ τὰ ὠὲν δὴ ἀφανῆ 
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- '{ὶ - ἔξεστι περὶ αὐτοῦ ψεύδεσθαι" ἃ δὲ πάντες 
ἴσασι, τάδ᾽ ἐστί. ἸΠαρὰ ᾿ἈΑριστίππῳ μὲν, ἔτι 
ε - - “ ὡραῖος ὧν, στρατηγεῖν διεπράξατο τῶν ξένων" 

» , Ν ,ὔ “ - 7ὔ, ω 

Ἀριαίῳ δὲ, βαρβάρῳ ὄντι; ὅτι μειρακίοις καλοῖς 
“ἥδετο, οἰκειότατος, ἔτει ὡραῖος ὧν, ἐγένετο " 

ἴδ. ποὖν Ν Ἁ ἊΝ , 3 ,ὔ Ἅ αὐτὸς δὲ παιδικὰ εἶχε Θαρύπαν, ἀγένειος ὧν 
“»Ἥ ᾽ , Ν “Ὁ 

γενειῶντα. 29. ᾿Αποθνησκόντων δὲ τῶν συ- 
΄- Ὁ ᾽ , ᾿ ἌΞ5., 7 χ στρατηγῶν, ὅτι ἐστράτευσαν ἐπὶ βασιλέα σὺν 

Κύρῳ, τὰ αὐτὰ πεποιηκὼς οὐκ ἀπέθανε" μετὰ 
δὲ τὸν τῶν ἄλλων θάνατον στρατηγῶν, τίμωρ 

Ἃ «ς Ν 7) 5 7 » Ὁ 

ηθεὶς ὑπὸ βασιλέως ἀπέθανεν, οὐχ ὥσπερ 

Κλέαρχος καὶ οἱ ἄλλοι στρατηγοὶ ἀποτμη- 
᾽ὔ .Ν ,ὔ ε , ς ᾽, θέντες τὰς κεφαλάς" (ὅσπερ τάχιστος θάνατος 

δοκεῖ εἶναι ἢ ἀλλὰ ζῶν αἰκισθεὶς ἐνιαυτὸν, ὡς 
πονηρὸς, λέγεται τῆς τελευτῆς τυχεῖν. ᾿ 

80. ᾿Αγίας δὲ ὁ ᾿Αρκὰς καὶ Σωκράτης ὁ 
Ἂ Ν Ἁ ’ ᾽ ͵7 ᾽ὔ Ν Αχαιὸς, καὶ τούτω ἀπεθανέτην " τούτων δὲ 
οὐδεὶς οὔθ᾽ ὡς ἐν πολέμῳ κακῶν κατεγέλα, οὔτ᾽ 
»] “ ᾽ Ἁ 3 “ » ΨΜ ἐς φιλίαν αὐτοὺς ἐμέμφετο: ἤστην τε ἄμφω 
Ὑ , 2 τα 
ἀμφὶ τετταράκοντα ἔτη ἀπὸ γενεᾶς. 
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ῬΕΙ͂Ν, . νὰν  πότοτο πες ν 

- 6 00 
Ῥον ΣΝ ταῦδι Ῥγνησε. 

ῬΓΤΟΌ. .. ..ὅ.0... «ὁ Θ'’!Θ: 
ῬΙΌΝ.. . . . σαν. 
ὌΣΡΒ. . .ο.  ῬΘΕΝΒ. 
ΤΟΙ, τ Ὁ ΞΕ 
ΒΘΠΒ, . . τον ΘΝ 
Επρ. . 9. ....( Ἀν 
Ββῦϑ.. 5. .ὁ. 0... . ΒοΙ ΘΙ͵Ώη68. 
Β0]. . ὁ . . Βα πποῆνο, 
Βαρβὺ. 9... .- Βαρπίδηϊανο. 
Βιρϑῦῦ. . . . Βαυρδύδηνινοβ. 
ΒΡ. . . «.. Βυροηϊαῦνο. 
δ, ἢ. .. 0 . ΘΙ δέσαι 
γ.8. . ..... ΘΕ πόδῖνα. ἘΝ 
Υ. τηἱᾶ,. ., ΥΘΙΌ τη] ]6, 
Υ. Ππι . 9 οἷς ὙΟΕΝ σα, 
γοῦ,. ο΄. ἐς Ὑθ ν ͵ 
πὰ ἣν το ἘΝ ἐ 
δι... ...7., ΒΒΓΒΘΊΒΘΝ, 

 ἰπ 
Ὑ ῬΑΥΥΥΒ ἘΕΠ6- 

Ξν τηθηῦδγυ ΟΥ̓ Κ 
ΟΥ̓ΔΙΏΤΩΒ8Υ. 

Ν.Β. ὙΠΘτΘ ὅΠ6 ΘΕΥΤΠΟΙΟΡῪ 18 ποῦ βίγθῃ, (ῃ6 τγοσὰ ἰβ οὗ γθῦυ πη- 3 
οογύδϊὶη ΟΥ̓ ΤΠ ΚΉΟΥΤΠ ΟΥΡΊΙ. 

Ιῃ ἴῃ ΟΙῸΒ ΒΟ ὕθηβθβ 81006 816 οίγθη 85 81΄6 ΚποΟῃ ἴο οχ δῦ, 
{Π6 δαὐπογιυϊοβ οἱ Ην ΖΟ]]οννοᾶ Ὀθίηρ “ ὙοἰδοΠ᾽ 5 ΤΙ ΘΡ  ΪΑΥ ἀπᾶ Ὠ6- 
ἔρον αὝσθοκ ΟΣ 5,᾽ ἀπὰ “ 1,1446]}] αηα ϑοοῦυ᾽ 5 ΟὙΘΟΙΚ Τιχίσοη.» 



ἘΟΟΑΟΟΌΙΔΕΥ. 

Ν.Β. Ἐϊρτιτοβ σοξουσίησ ὅο ΔῊΥ͂ ῬαϑξαρῸ ἀσποίθ ὑπ οὨδρύοσ δηᾶ 
ῬΒΓΘΡΥΒΡΕ ; 

ἀγαχει ἵν, 2. 80. ἱπῆ, οὗ ἄγω. 
ἄ θόν, οὗ, π. ; 566 ἀγαθός. 

παθῖς ἢ. όν, 8α].: 1. Θοοα 
ΟΥ ἐχοείϊεπέ οἵ μπ6 ΚΕἊἰπᾶ :---ἔο ας 
καλοί, κἀγαθοί, 568 καλός.--Α5 

: ἀγᾶἄθ-όν, οὔ, π. Α σοοὰ 
ἑδῖησ; ἃ δοποῆί, αἀναπέασε.---. Οἷ᾽ 
ῬΘΙΞΟΙΒ: βγαῦυεο.-- 3. ΟΥἸδπαᾶ : δὲ 7- 
εἰ. ἘΕΤ Ἰττοσ. Οὐ Ρ.: ἀμείνων, | 

6.0. 06, δ-Ξ ομδρύοσ 8, ΡΥ ΟΎ ΒΡ ὅ. 

᾿ ἔο ὅ81η5. τοοῦ αβῇ, ““ἴο 0411 : δπὰ 
᾿ 50, ““ο 681] οαὖὺ 3ὴν 

ἄγγελ-ος, οὔ, τῇ. [ἀγγέλ- 
λω, “0 ΟΔΙΤΥ͂ 8 ΤΙὨΘΘΞΩΡΘ᾽] 
(Ομ Ἔ)Ο Οδυγῖο5. 8. Τηββηρ ἢ ἢ 
ἮὮΘΠ6Θ) 1, 44 πι6356Ή Ε7).--- 2. 4ἢ 
ἐπῦον. 

ἄγε. τἂν. [ἱτπηροσαῦ. οὗ ἄγω, 
πιξοαᾶ δα νου ΠΥ, 1κΤ,αὖ. “456 

κρείσσων, βελτίων ; ϑα}Ρ.: ἄριστος, Οὐηιε! ἐδοῖῖ! 
βέλτιστος ἴγαθ, Πκ Ἵ 
συ," Ἐηρ. ““ροοᾶ," δκὶπ ἴο 

5455. ρατῦ. ζὴνάξ-α, ἔτ. τοοῦ ΚΗΥΑ͂, 
ἴπ ΟΥ̓ΘΊΠΆΙ ἔοτορ οὗ ““ἴο βηϊπθ᾽" : 
ἁ ἰβ 8 ἽΝ ῬΓΘΗ͂ΣΊ. 
ἀγ-άλλω, ἔ. -ἀλῶ, 1. 80Γ. 

(ἤγ)-ηλα,γ.8. Τὸ παῖζε σἱογίοιιξ, 
ααονι.--- Δῖια, ΠΣ ἱπ ὉΓ͵Γ65. δῃᾶ 
ἐτηροσῆ. ἴῃ Ὑυτὶῖοῖβ : ἄγ- 
άλλομεαι, ἤκραεῦ (ἠγ)-αλλόμην, 
(ἼὸῸ τὰβκὸ ομθ᾿β 56 ΕἸοτίουβ," 
εἶδ; ἈΘΠ66) ΤῸ σϊοτα, οσιξ, γο)οῖσο, 
ἰαξὸ αἀεϊσηέ [αξκὶπ ἴο Ξβηβ. τοοῦ 

ΑΥῦ, “ἴο Οϑ056 ἴο ΒΠῖηΘ᾽᾽1. 
ἀγγελία, πεν 1. Ἐπ Υ όδος, 

“8. ΤὨΘΒΞΕΘΗΡΌΓ Ὁ (“ΤῺ ὑρίηρσ 
Ῥασγίαϊϊπσ ἕο 8η ἄγγελος; ΒΒΠΟΘ) 
Α πιδϑϑασε, ἐϊαϊπσξ, πειῦ8, 

ἀγ-γέλ-λω, ἔ. -ὥ, Ρ. (ἤγγελ)- 
κα, 1. 580Γ. (ἤγγειλ)-α, Ὑ ὅς 
ὙΠ Ῥασξομδὶ ΟὈ]δοῦ : ΤΌ ὄγίπσ 
ἩΘισΒΟΥ σφ ΟΥΟΥ αδοιιέ [πβ͵8}}γ 
οοηβίαοτθα ακίῃ ἴὸ ἄγω :--αῦ 
Ταῦ Υ ἴοΥ' ἀνα-γέλνω ; ἔτ. ἀνά, ἴῃ. 
δαρταθη δεῖν ἴογοθ ; ̓γελ, ΕἾ «1 

ἀ- γένει- ος:ον, 86]. [α, “ποὺ; 
γένειτ-ον, “ἃ ὈΘαγα ᾽ δοΐ παυΐπο α 
δεα» αι, δεαγαἶε85. 
᾿ΑΥγίας, ου, τῇ. ΦΑσίαξ; ὉΠ6 

οὗ 8 ἔτνϑ αὐϑϑκ σΘΠΘΥΆ]5 ΥΌΒ 0 Ὲ- 
ΘΓΟΤΙΒΙΥ 561Ζϑα ὈΥ ΤΊΞΒΒΡΏΘΙΏΘΒ. 

ἀἄγνωμο- σύνη, σύνης. ἵ. [ἴῸΥ 
ἀγνωμον-σύνη ; ; ἔστ. ἀγνώμων, 
ἀγνώμον-ος, “ΞΘΏΞΘΙΘΒΞ," ““τη- 
κΚὶπα  (“ΤῊ6 αὐϑ τ 07) ο0ῃ- 
αἰδίου οὗ ὑῆθ ἀγνώμων᾽᾽; ΒΘΠΟ6) 
1. δηκίηαηεδε.---ἃ. ῬΙΩΣ.: ΜΜΠ- 
ὠπαεγοίαπαϊηρδ. 
ἀγορ-ά, ἄς ἘΣ ΠῸΣ ἀγερ-ά; 

ἔν. ἀγείρω, “ ἴο ΟΟἸ]Θοῦ, ΑΞΞΘΙῚ Ὀ]Ε,᾿ 
ΓΟ ΡῊ γΘΓῸΔ] τοοῦ αὙΕερ] (“ Απ 
ΘΘΘΘΙΩ ὉΠ ΠΡ ἢ ΠΘΠΟΘ, “80 88- 
ΒΟΙΔΌΪΥ "ἢ: ὮΘΠΟΘ, “8. ὉἾ8δ06. οὗ 
ΘΞΞΘΙΘΌΙΪΥ ᾿᾿; ΠΘΠ06) 1. Α πιαγζεί- 
»ίαεεο, τιαγζεί:---ἀγορὰ πλήθουσα, 
7 μὶ} τιαγζεΐ, ἴ.6. ἴῃ 8 ἐΐϊπηθ οὗ δύ 
ὙΓΘΗ πΠ6 τηϑΥκοῦ- ]8 66 15 Π]1Θα, 
ἔσοτῃ πῖπθ ἴο ὕσγοὶγθ ΟὉΙΟΟΚ. ---2. 
ΤἼϊποϑ δοϊᾷ ἴπ ἰδδ ῃιαγεΐ, »το- 

, υἱδίοηϑ, α Ἰπαγζεξ:---ἀγορὰν παρέ- 
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καρ ἴο δΏΡΡΙν ΟΥ Λοϊὰ ἃ πιαῖ- 
εἰ, 

ἄγ-ω, ᾿π ΡΟΤΙ. ἦγον, ἴ. ἄξω, Ῥ. 
ἦχα Ἰαΐου ἀγήοχα, 2. δοΥ. ἤγαγον, 
Υ. ἃ. Οὗ ῬΘΥΞΟΙΒ : 7ὉῸ ἰεαΐ, τοπ- 
ἀποί, ὃγίπς.---Ἴτι [6 ῬΏΤαβΘ ἄγειν 
καὶ φέρειν, (ἰο ἰεαὰ απὰ σαν Τὰ ΟΥ̓, 
ἷ. 6.) ἕο σαγῪν οΟἹ᾽ ἰδέ 5ροῖϊ, ἰο 5ροϊϊ, 
ἄγειν ΥΟῖΘΥΒ ὕο ᾿ἰγίηρ ΟὈΪοΐξ, 
φέρειν ἴο ὑπΐηρβ; εθ6 6, ὅ [ακίῃ 
ὕο ὅδ 8, τοοῦ αὐ, “" ἴο ἀτῖτθ᾽᾿Ἴ. 
ἄγων, ουσα "ὃν, Ῥ. ῬΓΕΒ. οὗ ἄγω. 
ἀγων- ίζομαι, ἴ, ἰσομαι, Αὐτῖς 

ιοῦμαι, 1. ΔΟΥ͂. (ἡγων)- ἰσάμην, Υ 
τη, [ἀγών, “ἃ οοῃίδϑοῦ ᾿᾽ 70 εοη- 
ἐφηεὶ ;--- Ὁ}. πρός, ἰο σοπίεπα υοἱίῃ, 
δ, 10. 
ἀ-δελφ-ός, οὔ, τη. (““Οπ6 οὗ 

86 56 σ᾿ ; Ὦ6ΠΟΘ6) Α 
δγοίμο7' [ἸΞΘΡΑΓΘΌΙΘ Ῥσθῆχ ἀ, δκίῃ 
ἴο 3ὅ81η8. δὰ (1ῃ ἢγβῦ Ρατῦ ΟΥ̓ ΘοΙ- 
Ρουπᾶ ὙγΟΓΩ͂Β), “ἐΒΔΥῊΒ ἢ; δελφ-ύς, 
““ Δ ΎΤΟΥΩ Ὁ," δ Κίη ἕο ξδηβ. σαγδλ-α]. 

ἀ- διάβἅ- -τος, τον, δᾶ]. [ἀ, 
ἈΠ ρος διαβα, γΟΙΌΔ] τοοῦ οὗ 
διωβ ὅα ““ἴ0 9Ὸ ΟΥ̓ΘΥ͂, ὕο ΟΥ̓ΌΞΒ ᾽ 
Νοΐ ἰο δε ογ οδ8εα, ἱπιραδεαῦϊε. 
ἀδῖκ-έω (ὦ), ἔ, -ἥσω, Ῥ. 

(ἠδίκ)-ηκα, ν΄. ᾿. δηᾶ 8. [ἄδϊἴκ-ος, 
“ πη]υδῦ, ἀοΐηρ ττοηρ ἢ 1. 
Ν,ααῦ.: 70 δὲ πεη7ιδέ; ἰο ὧο τΥ ΟΠ, 
αεί τὐόοπσζμ. --- 2, Αοὔ. : Τὸ δο 
μη7εδέ ἰοισαγ 8; ἰο ἀο ὠτοπσ ἴο; 
ἴο ΤΥΓΟΠΩ͂, ΟΥ̓ ἴη7 6. 

ἵἴκ:(α, ίας, ξ, [ςἀδὶῖκ-ος," 
“- αη]πβῦ " (“ ΤῈΘ αὐδ|γ οὗ [Π6 
ἄδἴκος" ; ΒΘΠΟΘ) 1. Ζηγγιϑδέζοθο.---- 
2. Α τργοΟΉὉ, 1π|2ι7}. 
ἄ-δικ- -ος, ον, 86]. [ἀ, ““ ποὺ"; 

δίκ-η, “ 7αβῦϊο6 ᾽] (“Νοὺ μανίηρ, 
ΟΥ' ὙΠΟ ΠΟτιῦ, δίκη ; ΠΘΠ66) ὅη- 
7ιι85ὲ, ἀοίησ τρΥΌῸ Ὁ. --- Α5 ϑαθβύ.: 
ἄδικος, ου, τη. 4π κη7ιιδί Ρ67"- 
ϑοῖι, α τ 7 Πσ- ΠΟ ΈΤ' 
ἀδῖκῶν, οὖσ, οῦν, οοηΐγ. Ῥ, 

ῬΥ͵ΘΞ. οὗ ἀδικέω. 
ἀδόλ-ως, ἄν. [{ἄδολο-ος, 

““πιποὰὺ αδοοῖν᾽ (““ ΑΥΕΥ [Π6 
ΤΩΘΔΠΠΘΥ ΟΥἩἨ [ῃ6 ἄδολος ᾽᾽; ὨΘΠΟΘ) 
γἩγιμοιέ ἀεοεῖξ οὐ 7γαπμα. 
ἀ-δύνᾶτος, δύνᾶτον, 86]. 

ΝΟςΑ 7 ΑΜΥ͂. 

[ἀ, “τοῦ ; δύνᾶτος, ““ῬΟΒΒΙΌΪ6᾽ 
“Νοΐ ρῬοδείδίθ, ἱπιροδείδιθ, ὠπαῦῖς ἴῸ 
δὲ ἄοπε. 

ἀεί (αἰεῦ), δᾶν. ΑΤιρα 5, οοπη- 
ἐϊπμαϊ, 707 οὐδ [ακὶῃ ἴο ὅξ88, 
ἄγεις, 9ὲ ἘΠῚ ἢ 
ἄ-θεος, θεον, εα]. [ἀ, ““πού᾽ ; 

θεός, “ἃ σοᾶ (““Νοῦ Πανίηρ, ΟἿ" 
νι Πουῦ, ἃ σοᾶ᾿᾽" ; Β6πη66) Ἡεκεα, 
ἐπιρίοιιδ.. ΚΟ; (ΟοΡ. : ἀθε- 
ὦτερος) ; ϑ'}.: ἀθε-ώτατος. 
᾿Αθηναῖ-ος, ου, τα. [᾿Αθηναῖ- 

ος, “οὗ, ο7) ὈΘΙοηρσίησ ἴο, 
ΑΥΠ6η5᾽) 4 πιαῆ 9,7 Αἰδεηδ; απ 
Αἰδλεπίαη. 
ἀθρο-ίζω ἀὐσπν, ἕ, -σως. 

1. ΔΟΥΙ͂. (ἤθρο)-ισα, Υ. 8. [ἄθρο- 
ος, ““ οο]]Ποοΐρα ὑοροῦμοσ ἢ 1. 70 
οοἰϊοεΐ ἐοσείλεγ,, ρει ῖ6.---, ΟΣ 
ἔγσόοορϑ : 170 Ὡνιμδί67'. ---- ῬΑΒΒ. 
ἀθρο- ίζομαι (ᾳαδατί5}11.), Ῥ. 
(ηθρο)-ισμαι, 1. δοΥ.(ἡθρο)-ἐἔσθην; 
--αὖῦ 1,1 ζ0Πἅ. Ὀγ )αῦ. οὗ “84- 
γαυΐαρο ΟΥ̓ “ τϑοϊρ᾽ θην [8104]; 
οὗ. ῬΥΪΣΉΘΥ, ὃ 107, 
Αἰγύπτϊἴος, α, 

Αἴγυπτος. - 
Αἴγυπτος, ου, ἔ. Ἐρυ»ρέ;--- 

Ἐργρὺ δᾶ σχογυοϊέρᾶ ἔσχοτη ἐπ 
ῬοΥΞί8η βυγαῦ, 8 Πα δὖ Π6 ἐΐ1η6 οἵ 
{π6 Απδραβϑὶβ νγαὰθ ὩΠΑ͂ΘΥ 6 ΣΠ]6 
οΥὗὁἨἁ ΒΞΑχ τη ΣΙ ΟΠ 85. --- Ηθῃοο, Αἰ- 
γύπτ-ϊἴος, ἴα, ἴον, δα]. ΟΥ̓́, ΟΥὉ 
δοίοπσιῖπο ἰο, Εσωρέ; Εσν» ηαΏ.---- 
Α5. ϑαῦκέ. : Αἰγύπτἴος, ου, 
τη. «ἄπ συρίϊαπ. 

αἰδῶ, δοο. 5ῖπρ, οὗ αἰδώς. 
αἰδώς, όος οὖς, 

ΟΥὨ ΞῃΔΠῚΘ ᾽᾿ ; Β6Π66) ΎΘΘΕ; 76- 
ΧΟ 

αἰεί; ξε6 ἀεζ' 
αἰκ-ἔζω (ΟὩ]Υ ἰπ ΡΓΕΒ, πῃ βδοῦ. 

ψοΐο6), Υ. 8. [αἰκ-ής. “ΠΟΘΙ - 
1γ᾽] (“Τὸ ὑγθαῦ 'ἴπ 8 ἸΠΕΘΘΙΉΪΥ 
ΤΩΘΉΠΘΙ ἢ; Ὦ6Π606) 70 ἰογηιοηί, 
ἰογέμγο, οὗο. --- Ῥαββ.: αἰκ-(ζο- 
μϑα, Ρ. (ἤκ)-ισμαι, 1. 8οΥ. (βκ)- 
σ 

αἰκισθείς, εἶσαι, ἂν, Ἐν, Ἔ, 
8ΟΥ͂. Ῥα55. Οὗ αἰαὶ 

αἵἱρέω (-ἡ), ἢ . 

ον; 8686 

αἱρήσω, Ρ. 

ξ, (““Α βρῆβθ 

ΕΘ  νυσΌαεΣ  α Ψ υ ψἊν» ὐγννδ ν ὐ ν νυν Αδαδ ν νυν νος ΡΨ ΝΟ ὌΡρ ΑΝ, δ ᾶβππι π τ σ" 

ΝΡ 
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ὕἥρηκα, τ. 8ἃ.: 1. Αο.: ΤῸ ἰαζε,)] ἀκινδύν-ως, δᾶν. γπν τα 
σταῖρ, δεῖξε.---2. ΜΊΑ.: αἱρέομαι ος, “ τϊμουῦ ἀΔηρῸΥ "1 (““ ΑΥΟΣ 
(οῦμαι), Ζ,. αἱρήσομαι, 2. ΒΟΥ. ἘΠ 8 ΤΒΉΤΘΥ οὗ ἐδ ἀκίνδῦνος ᾽ 
εἱλόμην : (““Τούῦδξκο ἕο ομθ᾿Β ξϑι τ";  πθηοθ) Ἡγ δοιξ ἀαπσεῦ" ΟΥ ρφεδές 5 
ΒΘΠΟΘ, ““ἴὸ Ομοοβθ᾽" ; Β6πη06) 8. | εοἰξῆ, δαζείν, ξαγεῖν. 
ΤῸ οὔοοδε ὉΥ τοΐϑ, ἐϊεοί.--Ὁ. Τὸ ἀ-κόλασ-τος, τον, 8]. [7ῸΓ 
ἕαζε ὃν ῬΤΈΤΕΓΈΠΣΕ, ῬΡΕΖΕΓ. ἀ-κόλαδ-τος ; ἔτ. ἀἁ, “ποὺ; 
αἰσθανοίμην, ΡτΕ8. ορῦ. οὗ ἰ κολάζω (Ξε κολάδ-σω), “ἴο ΕΝ 

αἰσθάνομαι. ἸΒῊ " (““ πρυπίξηρα, πομαβὺϊβ- 
᾿αἰσθάνομαι, τ αἰσθήσομαι, αα᾽ ; Π6Π606) Οὗ δὴ δῶν: ὕπ- 
ἐφ τυ φαίυοις Ἀύβῃ 2. 8ΟΙ. σθόμην, Υ. ἰ αἀἰδοὶϊριϊπδα, 

ἀ-κόλουθ-ος, ον, δα], [ῸΓ 
ποτον ἐοναμβαῖ 2. 8ΟΙ. ἱπῆ, οἵ  ἀ-κέλευθ-ος ; [τ ἀ, ᾿ἱΏΒΘΡΑΓΘΌΙΘ 

αἰσθάνομαι. δυο ἴῃ “ οορυϊδεϊγθ ᾿"᾿ ἔοσοο ; 
αἶσχ-ροός, ρά, ρόν, 86]. ᾿ κέλευθ-ος, “δ ΔΥ .] (“ Ηευΐηρ 

,ν ΒΏΒιη6᾽) (““ Ηδυϊηρ  ἴπ6 ὙΔΥ τορϑῦμοσ ἢ; Π6η06) Ζ0.- 
ΒΏΒτηΘ᾽ ; Ὦ6π06) ϑδ'γαπιζμὶ, δαϑε, ᾿ Ἰοιοῖπο :---οὺκ ἀκόλουθα, (ποΐέ 7οἷ- 
ἀμσταςεγαὶ. ἰοισίησ, 1.6.) ἱποοπδιδίεπξ πῃ 68. ἢ 
ποσὶ, ἧς, ἴ. [αἴσχῦν-ω, ᾿ οὔΠεΓ. 

““ ἕο ΒΒβτη6᾽᾽) Ιῃ Ῥ855. ἔοτσοθ : 4 ἀκούσαιμι, 1. δου. ορῦ. οὗ 
δεῖπσ αἀϑπαπιδα, α 56.886 ΟΥ̓ 7 εεἸησ ἀκούω. 
47 ϑλαπιε; ἐῃαπιθ. ἀκούσας, ἄσα, αν, Ρ. 1. 801. 
αἰσχ-ῦνω, Ἑ, -ὐὔνῶ, ν. (ἦσχ)- ᾿ οὗ ἀκούω. 

νγκα, 1. 80Υ. -σχῦνα, Υ. ἃ. [αἷσχ- ἀκούω, ἢ. ἀκούσομαι (ἰδδεν 
ος, ““ΞΠβιη6᾽ 1. Αοῦ.: 7Ὸ δΠαΉ1Ε, ἀκούσιο), Ὅ. ἀκήκοα, (αἴθε ἤ- 

,. ΕἸἸΞΗΒΟΠΟΊΙ", --- 2. ῬΔΞ5. Σ᾿ κουκα), ὈΪΠΡΟΤῆ. ἀκηκόειν, 1. 807. 
αἰσχ-ύνομαι, Ῥ. (ἡσχ)-υμμαι, ἤκουσα,Υ. 8.: 1. Τὸ ἤξατ; 
1. δὸσ. (ησχ)-ὕύνθην, 1. Ταδ. -ὖυὖν- ΑΟΘ. ΟΥ̓ ΟΙατιβα 85 ΟὈ]θοῦ ; --- οἵ 
θήσομαι: 8. Τὸ δθ᾽ αϑἢατπεᾶ, ἰο 8, 24 οὐ 8]. πιϊμουῦ ὩΘΑτοσ ΟὉ- 
7 εεῖ δδαπιδ. --- Ὁ. ὙΠῸ σοὺ. οἵ. Ἰδοῖ.-- --2. ὙὙΠῈ ἀδθη. οὗ ῬΘΥΞΟΙ : 
Ῥϑύξοῦ (ἅοο. οὗ “Ἐδρξρθοῦ ἢ) : Τὸ Τὸ 1ἰδίεη ἐο, σῖυε ΕαΥ" ἴο, »οὐέν ΓΡτΟΌ. 
7εεἰ δῆατηδ ΟΥἩ Τουεγ δ ΘΕΟΥ͂, ΟΥ ἴο Ὀ6 αἰνίαρᾶ ἀ-κο-ὕύω ; [{νῸὉ ἀ, 
ιοῖἑῃ τοσαγα ἰο; ἴο τβρεεί, γεσαγά. ᾿ ἸπΒΘΡΘ ΓΒ Ὁ]6 ῬΓΘΗ͂Σ ; κο, τοοῦ 
αἰτέω (- ὦ), ἔ. αἰτήσω, Ῥ. ἤτ-᾿ ̓ ξουπα ἴῃ κο- ἕω, τε ἐρ ΠΘΔΥ, Ῥ6Υ- 

πα ΜΟΥ ἡτήσα; τ. ἃ. : 1. οαἶγθ 1. 
Αοῦ.: ὙΠ Αοο. οἵ ἐπίπρσ: 7Τὸ ἄκων, ἄκουσα, ἄκον, δαΐ. 
αϑξ 7οτ', ἀεπιαπα.---2. ΜΊα.: αἷτ- [οοπέτ. ΕΥ̓. ἀ-έκων ; {τ. ἀ, “ ποῦ"; 
έομαι (-οὔῦμα!). ἔ, -ἥσομαι, ἑκῶν, “ΠΡ 7 δηιῖπηης ;--- 
1. δου. (ἠτ)-ησᾶμην: δ. Τὸ »τΤε- Ε ἄκοντος βασιλέως, αφ6ῃ. Α5. 1, 
ΚΡ α τεχιιοδὲ ΟἿ 65 δεῖ; ἰο αεξ 85. 19. 
ΟΠΘ᾽ 5 Οοὐστι ΞΡθοΐβὶ δοῦ.---Ὁ. ΤῸ αὰ ἀλήθεοεια, εἴας, ἔ. [ἀληθ-ῆς, 
70 Ὁ οπεῖξ δε}, ἐο οἱαῖηι. θη}: ( ἘΠὄῸ ἙΠΒΠΕΥ͂ οὗ 88 
αἰτήσασθαι, 1. 801. ἱπῇ ἰπξ, ἀληθής ") Τριηγιῖπεςς, ἐγιμῆ. 

στοὰ. οὗ αἰτέω. ἀ-ληθ-ἧς, ἔς, 86]. [ἀ,““ ποὺ"; 
αἴτϊἴ-ος, α, ον (ΤΆΓΕΙΥ ος. ' λήθ-ω, ““ἴο 116 Βα] (""“ Χο 

ον), 86]. [αἰτέα, “8 οααβθ᾽ Ἴ ᾿γἰῆρ Βἰα,᾽ ““ πποομποθδὶθα ; 
(“ Ῥεγέδιβῖηρ ἕο αἰτία ̓  ; ΒΘΠΟΘ) ᾿Β6ΠΟΘ, ΜΌΥΤΔΠ1Υ) Τγα6.--- 5 ϑαθείῦ.: 
ὙΠ αεη.: Οαιμξίπ, οοραισἰ τίη, ἃ. ΞΙηρσ.: τι ποαῦ. αχὺ. : τὸ 
ρτοαμοέῖνε ο07:---τούτου αἴτιος, ρα ἀληθές, (“86 ἔστια,᾽ ἐ.6.) Τριιέῃι. 
ἀμοίῖυο οΥ, ΟΥ ἔδιδ εαιιδε οΥ, ἐπα; δ, --Ὁ. Ριίατ, : ἀληθῆ, ὧν, π, 
22 Τρ ἐπ σϑ, ἔγιι6 τροῦ 8. 

Χοη. τι. ᾿ 



ξο ΨΟΓΑ͂ΒύΖΑΝΥ͂. 
ἀλ-ίζω, 1. δΔογ. (ἢλ)-ἴσα, Υ. ἃ. 

[ἀλ-ἧς, ““οχοναρὰ τοροῦθοσ 
(Ἴὸ οτονγὰ ὑοροῦδοσ " ; Π6Π06) 
ΤῸ σαΐδλεγ ἐοφείλιετ, οοἰδοί, α5- 
δεῖς. --- Ῥαάβα, : Ὁ. (ἥλ)-ισμαι, 
1, 800. (ἡλ)- ἔσθην, Ζ, -ἰισθήσομαι. 
ἁλισθῇ, 8. ῬΘΙ5. βίπσ. 1. ΔΟΥ͂. 

Ῥδξβ. βΒ ]. οὗ ἁλίζωουὨ. 
1, ἀλλ-ά, οοπῇ. [οΥΡΊΠΑΙΠΥ 

ποῦ, ΡὈΙΌΥ. οὗ ἄλλεος, “ δΔηούδοσ," 
τ τη6 δοοοηῦ ομδηροα] (““ Τῃ 
ΔΙΟΙΠΟΣ ὙὙὯΥ," ““ΟΥΒΟΥ 56 ; 
ἮὮΘΠ66) 1, βιμΐ, --- 2. Τῇ αὐἱοκ 
ΘΏΞΎΓΘΙΒ, ες.: Ναν δωξ, ιρεῖΐ δε, 
τε]. 

2, ἄλλα, ποαΐ. πομ. ἀπ δοο. 
ῬΙαγ, οὗ ἄλλος. 
ἀλλ-ἄχη, δᾶν. Γἄλλ-ος, “ 8ηῃ- 

οἴου “π᾿ ἀποίϊετ" »ίασε, εἶδε- 
{Γ 676. 
Ἀλήβουν, αις, οις; ἀλλ- 

ήλους, ας, α ; ξΞε6 ἀλλήλων. 
ἀλλ-ήλεων (δῖ. οις, αις, οἷς ; 

Ἄσο. ους, ας, α), ῬΙΌΠ: ΡΠΠΓ. τυὶδἢ- 
οὔὖῦ Νόοχη. [ἄλλ-ος ““Τοαπρ] οδῦ- 
εα  ΟΥ, εἴς., οπα αποί!ε., 
ἄλλ-ος, η, ο, ῬΙ͵ΙΌΠ. 86].: 1. 

5Ιησ, ἢ 8. «Αποίμεγ, οἰμεῦ.--- Ὰ 5 
Ξαῦξε.: (8) ἄλλος; ον, τι. 4π- 
οὐδι67" ῬΈΊϑοτι, απ οίθετ' :--- του ἄλλος 
ἄλλο, 866 Ὀδίονγ, πο. Ὁ. -- (Ὁ) 
ἄλλο. ου, π. «Αποίπεον" ἐμῖπο.---Ὁ. 
Ἐδροδίθρα ὑϑίθου 85 86]. ΟΥἹἩ 
Βιθξί., δηα μοῦ ΠΥ ἴῃ ἔπ6 Ξ8ΙῚΘ 
ΟΥ ΑἸ οσθηῦ οα86: πε. ... απ- 
οἴδμε:---ἀἄλλος ἄλλο λέγει, σπέ δανϑ 
οπε ἐμπῖπο, αποίδε" ππροναςῚ τον 
εαςὴ δα α αἰ ΕΓ επί ἐμπῖπο ; 
--ο, ὙΠῸ Ασί. : Οὗ τι ΔΆς δ Ὁ 
πεχέ ΟΥ̓ Τοϊοιυρίπα : --τῇ ἄλλῃ (ΞΡ- 
ΡΥ ἡμέρᾳ), οπὲ {μ6 7οϊουρῖπο ἄαν, 
ΟΥ̓́ ἐμε Ἰηοῦτοιῦ; .1, 18: δῦ. οὗ 
Τίμηθ [ὃ 106, 0) 7; οὗ, ῬΙΪΙΏΘΥ, 
8120.---α. Εἴξο, δεδὶαε8:---ἄλλο τι, 
ἐμ απυίμῖπσ εἶξε; 1, 14 : οὐδὲν 
ἄλλο, ποίμιπο εἶξο, πὸ οἶλμεῦ ἐμῖπο ; 
1, 12. εἰς.---2., ῬΊαΤ. : Οἐδμεν;---ὐ 
ὅ, 85, νι ἀοπ. οὗ “ὑπΐησ 
αἰξέγιτιθα᾽" [8112].-- 10} Αγσί.: 
οἱ ἄλλοι, με οἴϊιε;", ἐμε γεδέ 
φ7.--᾿᾿Ξ5 βυαρξῦ. : 7λε οἶδεγς, ἐδ 

γεοί [(ἀκὼΠ ἴο ϑὅ8ὅδ8ηβ, αἀπψ.α, 
“ οἴμοσ ᾽. 
ἄλλ-οτε, δᾶν. [ἄλλ-ος, “ 8ῃ- 

᾿ οἴμογ "] Α4 αἀποίλιετ' {ΐπι6:---ἄλλοτε 
καὶ ἄλλοτε, (αἱ ἀποίδεγ' ἐπι απαὰ αἱ 
αποίλευ' ἴηι; 1.6,) ποὺ απᾶ ἵδεπ, 
7 γοπι {ἴπι ίο ἐπι; 4, 26, 

ἀ-λόγισ-τος, τον, δᾶ]. [ἔοΓ 
ἀ-λόγιδ-τος ; ἵΓ. ἀ,ῃοβ.; λογίζομαι 
(ΞΞ λογίδ-σομαι), “ἤἦο Τσοηῃβίαογ, 
ἴδ κΚο ἰηΐο δοοοπηῦ " Νοῦ σοοη- 
Εἰ ἀου σ᾽; ὮΘΠ606) ὕηγεαδοπίηο, 
ἐλομο ες, ταδῆ. 

ἅμ.α, δᾶν. ἀπᾶ γΡγτερ.: 1. Αἄν.: 
Αἱ μα βαπιδ {ΐπιθ, αἕ οπέεε. --- 2. 
Ῥτθρ. βου. ἀδῦ.: Αὲ ἔδιε βαπὴξ ἐϊτπε 
ερίίι, ἰοσείμει" εὐἰτὰ [ακῖη ἕο βὅ818. 
δαπια, “ΒΔΙΩΘ 
ἅμαξα, ης, ὦ. Α εαγτίασε, 

ΟΥ (α, 8ἃ5 ΟΡ ἴο ἃ νγὋζ- 
οδατίοῦ; α ττασροπ, οἴο, ἴαςο. ο 

ἅμ- αγ-σα ;---ὃοο. ὅο ΟΥΠΕΙΒ, ὑδθ 
1αϑῦ ροχύϊοῃ οὗ [86 νυγχγοσὰ 15 δείπ 
ἴο 8815. αζεῖα, “ἃ οδτ᾽ἢ ; 88 50, 
ἕο 6 ἀἰϊνιαθᾶ ἄμ-αξ-α]. 
ἄμεινον, άν. [φᾶἄγογθίδὶ πϑαΐ. 

οὗ ἀμείνων; 8566 ἀγαθός) ἴπα 
ταῦ, δείξεν,, 

ἀ-μιήχἄν-ος, ον, δά]. [ἀ, - 
ὨΘ5΄. ; μηχαν-ή, “8 
ὮΘΠΟΘ, ““Τη68}5᾽᾽ οὗ ΒΥ κἰπαΪ 
Ἱ, ΤΡ διοιιέ πιδατι5 ΟΥ 7 ΕΒΟΊΤ ΘΕ ; 
μερί 688. --- 2, ΟΥἩἨ οἰτουσηξίδαῃοοβ : 
γριέμοιυξ τετπεᾶμ, παγα, αἰβίοιϊέ.---- 
ΑΞ. βαθεῖ. : ἀμήχανα, ὧν, Π. 
ΡῬΙΌΤ. Ἡανὰ ΟΥ αἰβίσωϊέ εἴγεώπι- 
δίαποεξξ. 
ἀμύνασθαι, 1. ΒΟΥ. [ηΐ. τηϊᾶ. 

οὗ ἀμῦνω. 
ἐώράν ἢ ῖ. ἀμῦνῶ, 1. 801. 

ἤμῦνα,.γ. ἃ. : 1. Αοὔ,: 70 τοαγὰ 
οὔ΄.--2. ΜΔ, : ἀμύνομαι, τῇ 
ἀμῦὕνοῦμαι, 1. 80Υ. ἡμυνᾶμην : δ. 
Το τρατὰ ΟἹ 7γοπι οπε᾿ 5 δεῖ, τερεϊ. 
--Ὦ. 710 αὐέπῃε οπεὶβ δεῖ οη, 
»μπῖβῃ, ἃ ῬΕΥΞΟΗ ;--αὖ 8, 23 ἀδοτας ̓ 
οὖ οο. οὗ ΠΟΔΤΟΥ ΟὈἠθοῦ, 
ἀμφί, Ῥτερ. «Ἅἀδοιωξ; 1.6. : ἃ. 

ὙΠΗ 66η. : (ἃ) Ἁἀχουπᾶ, τουπάᾶ 

᾿ 

»υψυυνυνυ  ῪΝ 



ΨΟΓΑΒΟΙΑΜΥ͂. 

αδοι.---(Ὁ) 27, 7ογ" ἰδ 6 βαζὲε οΥ. 
--(οὐ Ορπεονπΐησ, τεβρεοίίης.---Ὁ. 
ΠῚ Ὁ 80. : (8) Ατοιμπά. --( Ὁ) 
Οη δοίῃμ. βἰάες νὴ --ο. ὙΠ} ἄσο.: 
(8) Αγομπᾶ, ο, αἱ.---(Ὁ}) ΟΕ {ἴτηθ : 
ΜΝ αΥ, ποαν προ [Κη ἴο 3818. 
αὐδὴὶ, “ δὐοαῦ "]. 
,ἀμφι-γνο-έω (-ῶὦ), ἔ. Ἰαΐρ, 

-ἥἤσω, 1. 801. (ἠμφ- εγνό)-ησα, 
γ. ἃ. [ἀμφ-ί, “οπ ὈοΐῊ εἰ 65"; 
γνο- νο ἴῃ νο-έω, “ἴο αϊηΚ 
οἵ (“Τὸ ὑμὶπκ οἵ οὴἡ ὉΤῈ 
565" ; ἢθπΠ06) 70 ὃ6 ἐπ αοιιδί, 
ΟΥ Ππεριῥαξίοπι, αϑοιέ. 
ἀμφ-ότερος, ὄτερα, ότερον, 

8.6]. Ἔα, ““ Βοΐἢ  (“Βοϊοῃρ- 
ἱπρ ἤο "2 Βρ6η06) βοίῃ.--- 
15 Βαϊβῦ.: ἀμφότεροι, ὧν, [. 
ΡΙασ. δοίδ δἰαδ8 ΟΥὁἩ Ῥαγίϊε5, δοίῃ. 
ἄμφω, δα]. 56ῃ. οὔιπ. βοίλ 

οὗ ὕγχο [ς8κῖπ ὅο 8815. εδὰ- ἃ 
(οΥἸΘἼ ΠΥ απιδὴ-α), “Ῥούἢ᾽]. 

1. ἄν (ἔαν, ἤν), οομ. {7; 
Ἰοίποα ἃ ἴο με ϑιθ) πηούν τηοοᾶ. 

2. ἄν, οοπαϊξίοπαὶ! ρατίϊοϊθ, 
τηοαϊγίηρ π6 ΡΟΥΘ οἵ {88 
ποσὰ ἰο σοῦ ἰὖ ὈΘΙΟΩΡΒ : 1. 
ὙΠῸ ὙΟΥῸ5 οὗ 811 τηοοῦᾶβ ϑχοθρῦὺ 
{86 Ἰτηρογαύϊγο : 8. ὙΠ ΓΤ ροσῇ. 
8ηα 1, ΑΟΥ. Ἰπαΐϊο. : (84) Ὅοη- 
αἴοθπ ποὺ ζυ]ῆΠ16α : ῬἨγοιία, 
δλοια; υυοϊὰ παῦο, διοιία παῦε. 
--(ὈἸ σοπαϊίοι ἔμ] }16οα : Τὸ ἀ6- 
ποθ 2)" ψ; οἷ. ἔπαισεν ἄν, 
8, 11.--Ὁ. ὙὙ1ῚῈ Ορὲέ. : (8) σοη- 
αἴξίου Ὀοΐπρ, οὐ ποῦ Ὀθίηρ, ἔ]- 
ἘΠΕΩ͂ : Ἡγοιῖά. --- (Ὁ) Οοπαϊθίοι 
ποῦ ἔπ] ]Π1ρᾶ : Ἡγοια, τροιϊα παῦε. 
--ἰἝ(ο) Οοπαϊδίοι ξι18116α : ΤΡῚ11. 1 
ἐμίπᾶ.---Ος πὶ Τηϊοστορσαῦϊοιβ 1 ἴτα- 
Ρατῖβ δτθαῦ 1πα ἢ 6685 :---τίνα 
ἂν ἀκοκτείναιμεν, τὐλοπὶ ἴπ ἰδέ 
τοῦ α οομῖα τοὸ δαυ 4, 6.---αἰι 
18 50]., π6 ἴογοθ ὁξ ἄν 18 
ΦΏΤΟΥΤΙ ΟἹ 5ΟΙῚ6 Ῥτθοθαϊησ' 60}- 
Ἰππούϊοῃ, ΟΥ ΒΟΙη6 τΤοὶαὔῦτα τγοσᾶ, 
εἴς. ; 5686 ὈΘΙΟΥ͂, ΠΟ. 2.--- ΘΟ. ὙΓΠῈ 
Τηῇ. οὗ Ττεβ. ΟΣ 1. ΑοΥΓ.: ἩΡΙ, 
δηαϊ:--τ-ᾶμεινον ἂν πολεμεῖν, ἡιαὶ 
τὸ δηαϊ ιρᾶσὰ τδα" οὐὰ δείξ67" ἐδ) 8 
ΟΥΓ πιοῦὲ ααναπίασεοιμπίῃ; 1, 20 : 

51 

ἂν παῦσαι, ἰπαξ τ΄ῦὸ δμαϊϊ δσατι86 ἰο 
δα86, ΟΥ̓ δίορ, 770; 
ὙΥ1Ὲ ΒοΙαὐγθ ῬΡΥΟΠΟΊΒ, Βα ΥΘΓῸΒ, 
εἰς.: ὃς ἄν, τμοδῦε; ὅπον ἄν, 
ΡΠ) δῦ6)"; ἄχρι ἄν, μέχρις ἄν, 
εηίϊξ τολ αἰδυε)" ἐΐηι6, οἷο. 
ἄνα - βαίνω, -βήσομαι, Ῥ. 

-βέβηκα, 2. 8ΟΥ. (ἀν)- -έβην, ᾿ς Ἢ 
[ἀνά, “ΠΡ, ὉΡγαΙαβ᾽᾽ ; βαίνω, 
“0 ΡῸἹ 70 σοὸ ὩΡ ΟΥ̓ μρισαγ 5, 
6.5. ἔγσοτῃ ἐμ οοαϑὺῦ ὕὅο ἐμ 1πη- 
ΤΟΥΙΟΥ οὗ ἃ ΘΟ ΠὐΤῪ ; ὅ, 22. 
᾿Ανάβἄ-σις,. σεως, ἔ. [ἀναβα- 

ίνω, “ἴο ΡῸ ἘΡ] 1. 4 σοΐησ τ, 
6.5. ἔτοσῃ ὕπο οοδβὺ ἴο [88 ἱπύθυ]ΟὐἨ 
οὗ ἃ οοπηΐτνν.---2, 76 Απαϑαϑὶδ; 
ἐμ ἐἰΠ6 οὗ ΧΘΟΠΟΡΠΟΝ 5 ΟΥΚ 
τυ ὑγοαῦβ οὗ ὑ88 δχρϑαϊίοι οὗ 
Ονττιβ, ἔγοσα Ἠΐ5 ΞαύγαρΡΥ ἰπ ΠΤ γαϊα, 
ασαϊηβὺ Ὠἰβ Ὀσούμον, Κίηρ Αγΐαχ- 
ΟΥΧΟΒ, ὖῦ ΒΔΌΥΙΟΗη. 1Τὖ ΤΟΟΙΒ 
8,150 ὕΠ8 Ῥγοοθϑαΐϊηρβ οὗ μΐἰβ ασθοκ 
Δ Χ᾿ἸΠἸατῖθς αὐὐῦου ἢἷἰβ ἀθαῦῃ {1} 
ΠΟΥ Ὑγοτθ δ οαϊθα τυ ΟὗΠΟΥ 
Οτσθθκ ὑσοορβ ππᾶου ΤῊΪ ΤΟΙ, 
ὙΠῸ ΟϑΙΥΪθα οἡ 8 Ὑγὰ δρϑίηβῦ 
ὙΤΊΒΒΑΡΒΘΥΤ 65 διηθ ῬΠΒΥΠΘΌΘΖΊΙΞ. 
ἀναγάγο ὑμει,. 2. ΒΟΥ. 5110]. οὗ 

ἀνάγω. 
ἄναγκ - άζω, ξι -«ἄσω, Ρ. 

(ἠἡνάγκ)-ἄκα, Ὑ. 8. [ἀνἄγκ-η, 
“ἐξ ῃρορϑεῖῦν (“ΤῸ τη8Κ6 ᾿ 
βουηθίῃϊηρ “8 πϑορϑβϑὶὺν "ἢ; 
Τὸ 7Ό7.6, σοῃρεῖ, ςοτ ϑέ1 αἴ. 
ἀναγκ-αῖος, αἷα, αἴον, δα]. 

[14.1 (““ Ῥεγίαϊπῖηρ ἰο ἀνάγκη" ; 
ὮΘΠΟ6) 1. Δοοοβδαῦ. --- ἢ. Οοη- 
πεοίεα ὃν ἐδὲ ἨδΟΘΘδαΤῪ ἐϊδ5 οἤ 
διοοῦ.---Αβ Βϑαθεῦ.: ἀναγκαῖοι, 
ὧν, Τῇ. ΡΥ. Κεϊαΐξϊοη, γείαξίυοδδ; 
Ε' Ταῦ. πδοθϑβαγὶ. 
ἀνάγκη. ἢς--. ἦν : 1. Δεεᾶ, 

μεορδδιίξῃ. --- Ὡ. ΕΌΡΟΘ, εοπϑί αϊηΐ, 
ἱπευϊίαδίε οἱ οπιδίαηςε8, οἷο. 
ἀν-άγω, ἴ. -ἄξω, 2. δ80Υ. 

-ἤγαγον, Υ. ἃ. 70 ἴεαα ΟΥ ἐοῃυδῳ 
μρ, 6.5. ἔγου) 6 οοδϑὺ ἴο ὕῃ6 
Ἰηὐο ΟΥ.---Ρ 55. : 1. 8ΔΟΓ. ἀν-ήχ- 
θην. 
᾿ἀναλεγόμενος, ἤν ον Ἂς 

ἀδρμις ῬΑΒΕ. οὗ ἀναλέγω. ᾿ 

ΠΘΠΟΘ) 
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ἀνα-λέγω, ζΖ. -λέξω, ν. ἃ. 

[ἀνά, ἴῃ “ ΒῦΘηρ  ποηΐϊηρ Τοσοθ᾽ ; 
λέγω, “ἴο γχοοουηῦ;,᾽ εἰς.}ἢὺ 170 
γεοοατσιί, ἰεἰϊ οὐεῦ", Γεϊαίε, Θὗοσ, --- 
ῬΆᾳΞ3. (ΤΆΓ6) : ἀνα-λέγομαι. 
ἄν-ανδρ-ος, ον, 84]. [ἄν, 

ὩΘ5. ; ἀνήρ, ἀνδρ-ός, “ἃ τηδῃ 
( Νοῦ ὈΘΙΟΩρΡΊηρ ἴο ἃ τηδῃ ᾿ἢ ; 
Π.666) ὕππιαπῖν, σοιυσα γα ἶῃ. 
ἀνα-παύω, ἴἔ- -παύσω, Ῥ. 

“πέπαυκα, Ὑ. 8.΄ [ἀνά,. ἴῃ 
“ ΒΕγθρ  ΠΘηΐηρ ΤΙΟΥΟΘ ᾽"᾽; παύω, 
“ἐἴο ΤΙ ΚΘ ἴο ὁο6456᾽ 1, Αοὗ.: 7ΤῸ 
παῖε ἈΠ ΟΙΠΟΥ ἰο οέαδε ΟΥ̓ ἀε515:.---- 
2. Μ|ιὰ.: ἀνα-παύομαι, (“Τὸ 
ΤΩ ΚΘ ΟΠΘ᾽ 5 5618 ἴο οϑθϑββθ,᾽ εἴς. ; 
ὮΘη06) ὙΠῸ σϑίθυθηοβ ἴο δῖ Υ 
ὕοι!β, εἰς. : 710 ἑαζε ογιε᾽ 5 Τεδί, δίξερ, 
}αξ5 ΓΝ πὶρλέ, οζο. 
ἀνα-στρέφω, ἢ. -στρέψω, 

Ῥ.- (ἀν)-ἐστροφα,. ν. ἃ. [ςἀνά, 
““ δὐοουῦ᾽); στρέφω, ““ἴο ἔτη 
1. Αοῦ.: 70 ἕμγπ αδοιιί. ---- 2. 
ΜΙά.: ἀνα-στρέφομαι, {ἘῚΠὀῸ 
ΓΤ ΟἸΘ᾽ 5 5617 δρουῦ" ; Π6Π06) 
Ζ71Ὁ δεματνε, σοπατεί οπε᾿ 5 ΕΓ, αεί. 
ἀναστρεφοίμην, Ῥ͵γθ8. ορῦ. 

τ]α, οὗ ἀναστρέφω. 
ἀνασχέσθαι, 2. δοῖ. ἰπηῇ. 

μη]. οὗ ἀνέχω. 
ἀνα-τέλλω, Ζ. -τελῶ, Ρ. 

«τέταλκα.Υ. τι. [ἀνά, ἴῃ “ Βίγοηρσύῃ- 
οηΐηρ ἴοτοθ᾽᾽᾽ ; τέλλω (τ. 1.), ““ἴο 
ΤἱΒ6᾽ Οἔ ὕ8 6 ΒΘΔΥΘΗΣΥ͂ Ῥοαϊ65 : 70 
γίδε: --- ἁμὰ ἡλίῳ ἀνατέλλοντι, 
ἐοσείμε7" εὐἱέμ ἐμ γίδιπο δι, 1.6. αἱ 
διυπ-τῖδο; 8,1. " 
ἀνατίθεσθε, 2. ῬΕΙ͂. ῬΪυΥ. 

Ῥ͵68. ᾿τηροσαῦ, τη]. οὗ ἀνατίθημι. 
ἀνα-τίθημι, ἢ. -θήσω,1. 8ΟΥ. 

(ἀν)- πέθηκα, γ. 8.. [ἀνά, ἐξ ῃρ᾽ 
τίθημι, ““Ὁοναῦ᾽)7.1. Αοὐὗ.: Το ρεΐ 
μ.---.2. Μῖα.: ἀνα-τίθεμαι, 
ἔ, «θήσομαι, 2. 8ΔΟΥ. (ἀν)-εθέμην, 
Το »ωξωρ ὈΥ͂ ΟΠΘ᾽Β ΟΥΤῺ Β6], 1.6. 
δι ΟΠΘ᾽Β ΟὟ δοῦ. 
ἄνδρα, 8οο. βίηρ, οὗ ἀνήρ. 
ἄνδρ - ἅ-ποδ - ον, οὐ, ἢ. 

[ἀϑαϑ}}ν γϑέοστθα ἴοὸ ἀἁ ᾿ ἀνήρ, ἀνδρ-ός, 
“ἃ, ΥΏ8}).᾽ δ. πούς, ποδ-ός, “8, 

"»ν. 
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᾿ ἐἴοῃ 18 τοίουσοᾶ ἰο ἀποδόσθαε, 

ζοοῦ ᾽ : ὮΥ͂ ΒΟΙ.Θ ἴθ ΒΘΟΟΠΑ ΡοΥΙ- ᾿ 

“ὦ 5011" ; Ὀὰῦ ΤΟΥΘ ῬΤΟΡΘΌΪΙΥ 
ΤΟΥ ἀνδρ - ἅ -πεδεον, ἴτομ) ἀνήρ, 
ἀνδρ-ός, “ἃ τη) ; (α) πεδ-άω, 
“ἐἴο ζούτεσ," “ Ὀἱπᾶ νγ ἢ ξούτλουβ᾽"; 
Δ Β0, “ ΤῊΘ τηδη- οτίοσθα ΤΕ, 
Ο)" ῬΓΟΡΟΙῸΥ ᾽) Α δῖανυε. 
ἀνδράσι, ἀδῦ. ΡΙΌΓΥ, οὗἉ ἀνήρ. 
ἄνδρες, ποιῃ. 8πἃ νοῦ. Ἀ]ΌΓ, 

οὗ ἀνήρ 
ἀνέβην, 2, 8ΟΥ. ἰπᾶ, οὗ ἀνα- 

βαίνω. 
ἀνε υπεῖν, ἰηΐ, οὗ ἀνεῖπον. 
ἀν-εῖἴτπ.-ον, ἰπἴ, -εἶν, 2. ΔΟΥ. 

νι ποὰῦ ΟΥ̓ΠΘΥ ὕθηβθοβ, Υ. 8. [ἀν-ά, 
ἴῃ ““1ηΐδηβῖγο ζοσοθ᾽᾽ ; εἰπ-εῖν, 
“0 58. 70 δαν αἰομᾶ ; ἴο ἈγῸ- 
εἰαΐπι, αἀπποίσισε, σῖυα . 
ἀν-ερωτάω (-ῶ), ἔξ. -ερωτήσω, 

γ ἀνά, ἢ ΡΝ ἷ 
ἕοτοθ᾽" ; ἐρωτάω,, “ ἴο 85Κ᾽ ΄ Τὸ 
αϑδὰ ΟΥ̓ εἐπῳφιῖγε αἰομᾶ;---οαὖῦ 8, 4 
λυ η ἀδροηᾶρηῦ οἾδαβθ, 

ἄν-ευ. δἂν. τί αθη. Ἡγιδους 
[δκίῃ ἕο ὅδ η5, ἀηψα, “ οὔμεσ᾽Ἴ. 
ἀν-έχω, ΜΏΡΕΣΙ. -εἶἴχον, ἴ. 

-ἔξω, -ασχήσω, Ῥ- τέσχηκα, 2.801. 
-εσχον, Υ. 8. [ἀν-ά, ““ὉΡ ἢ; ἔχω, 
“ἐξο ΒΟΙ4 1. ἈΑοΐ. : Τὸ Ποϊᾶ τ, 
ΜΝ μῃ.---2. ΜΊΑ.: ἀν-έχομαι, 
ξ. -ἔξομαι αι (ἀνα)- -σχήσομαι, 
2. ΒΟΥ. (Ατῦῖο) (ἠν)-εσχόμην, 
(“Το Βο]ᾶ ομθ᾽ 556 0 τ θυ ῖς 
““ἐρ ὨΟ]ᾶ ὩΡ δσαϊηβὺῦ᾽᾽ ; 606) 70 
οπηάμ7 6, δεατ' εὐἰΐῃ Ῥαίΐοποε, διδηηὶέ 
0 ;--- Ἃῦ 2,1 πῖζὰ 66η. 
ἀν-ἠκ- τεστος, εστον, ϑδᾶγ. 

[ἔοῦ ἀν-άκ-εστος ; ΤΥ. ἀν, ΤὩΘΡ.; 
ἀκ-έομαι, ““ἴο 6481 ᾿Ζοΐ ἕο 
δε μεαϊεα; ἐγΤειϊπεαϊαδῖε, ἱποιγαῦῖο,, 

ἀ-νήρ. ἀθη. ἀ- πρϑρόξ; Ιῃ. Α 
τπαπ [ὈΥΟΌ. δκίη ἴο ὅδη8. παῦ-α, 
“8 τηϑῃ.᾽ (οἷ. 1,δὖ. ,Χ67-Ο) ; ἁ 158 
ΡΙΘΗ͂ΧΊ. 
ἀνηρώτα, 8. ῬΕΙ͂Β. Βἴηρ. ἰτὴ- 

Ῥοσῇ. πᾶ. οὗ ἀνερωτάω. 
ἀνήχθην, 1. 8Δ0γ. ᾿πᾶ, ΡΆ88. οὗ 

ἀνάγω. 
ἀνθρώποϊνος,ἵ ἵνῃ, ἵνον, 84]. 

[ἄνθρωπ-ος, “8. Ὠυτϊήδη Ῥοΐηρ ᾽ 
ΨΥ, οὐ δεϊιοηισίπο ἴο, α δωπιαῆ 
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δεῖπσ; οὗ, οτ δεϊοπσίπσ ἕο, πιᾶαπ; 
διωπαη.--- 5 ϑαθεῦ. : ἀνθρώπ. 
ινα, ὡν, Π. νἷατ. Ἠΐμπιας 
ἐλίησε. 
ἄνθρωπος, οὐ, ΟΟΙΏΠ,. ΡΈΠ. 

Α διιπιαη δεῖπσ ; α παῖ, ῬΦΥΞΟΤ, 
ττοππ ἢ. 
ἀν-ίσχω, τ. π. [Θποῦμετ ἕοστη 

οὗ ἀν-έχω] ἐμ 5τιπ : ΤῸ τῖξε. 
Ξόνίσκων, ουσα, ον, Ῥ. ῬτέΕβ. 

τ τς 'ῇ ὁδουν, ἧ. [ἀν-ά, 
“ρ0"; ὁδός, “8, τα Α ἐσανο 

ὩΡ, 6.5. ἴτοση ἐδ οοδϑὺ ἴο ἐπ ἴῃ- 
ἕΘΣΊΟΣΥ οὗ 8 σοτιπέσυ. 
ἀ-νόη-τος, τον, 8]. [ἴοτ' ἀ- 
πο τος: ἘΡι ἃ, 
πὴ κ "ἢ {' «νοῦ ἐπιπκίηρ "ἢ : 
Β6π06) ροϊϊεῆ, ξεπιδεῖξες, οἰζίυ. 
τ εῦονσαν, 1. 807. 

Ρασϑδῦ. οὗ ἀντακούω- 
ἀντ-ακούω, νὴ -ακούσομαι,. 

ἦπα- 

1. 8Δ0Υ. τἥκουσα, Υ. ἃ. [ἀντ-ἕ, ““ἴπ΄ 
τεύατη " ; ἀκούω, “ ἔο ΠΟΘΙ "ἢ 7΄:- 
ἤδαν", ΟΥ Τἰξέεη, ἴτη γΕΤΉ. 
,. ἀντέλεγον, ἐτηροσῇῆ. ἱπᾶ, οὗ 

ἀντιλεγόντων, 56". ὉΪΌΥ. 
Τῆδεο. οὗ ἀντιλέγων, Ῥ. ΡἈταβ. οὗ 
ἀντιλέγω : ---πολλῶν ἀντιλεγόν- 
των, μ-- Αὔϑ. {ξ 118]. 
ἀντι-λέγω, ζ. -λέξω, 1. Δογ. 

(ἀντ)-έλεξα, τ. ᾿. [ἀντί, ““8- 
δαϊηξὸ" ; λέγω, ““ ἴο ΞΡΕΔΚ Τὸ 
ὅΡῬεαζ ασαϊηςὲ; ἐο ΟΠ ορροϑδιίἑϊου 
ἵπ τγοταβ :;--δὖ ὅ, 29 τὰ Ὁ 8ΐ., 
8:5 8150 ἐσποντοά ὈΥ 8 πεσβεϊτα 
Ῥαγξϊοῖθ ἕο ἱπόσθαθδα ἐΐβ ἔοτοθ 

[δ 105]. 
ἀντι-πάσχω, ᾿β “πείσομαι, Ὀ. 

-πέπονθα, ΣΧ’ Ὁ. [ἀντί, “ἴῃ τὸ- 
ἔπτη": πάσχω, -ς ἐρ 5: Υ 1 Τὸ 
μαι. ταρὲ αι (Ώδυτω) ἐπ στ δέμγ ΤΟΥ͂ ΟΠΘ᾽ 5 

πο ϑμωι (-ποιοῦμαι), 
γΥ. τηϊὰᾶ, [ἀντί, “ἴπ ορροβιἐϊοι ἢ ; 
ποιέομαι, “ἴο ΤΙη5Κ6 ἴοτ ΡΟΝ 
ΒΕ] (“Τὸ ΤῈ ἔοὸσ ομϑ᾽᾿Β ξε] 
ἧπ ογροξι ϊοη "ἡ ἰὼ ϑ8ηοῦμου: 
Ὦ6Π05) Δ π δὲ. οὗ ρῬούξοι δᾶ 
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εοπέρηα στ ΟΠ6 αδοιέ;-τ-ΔΌ}Ὁ, 11 
υϊυποιῦὺ δὲ. οὗ ῬούΞοι. 
ἀντιτάξαι, 1. 8Δ0Υ. ἱπῆ, οὗ 

ἀντιτάσσω. 
ἀντι-τάσσῳ (Αἰὐίο -τάττ- 

ω). ἢ. -τάξω, 1. 8Δ0Υ. (ἀντ)-ἔταξα, 
Υ. ἃ. [ἀντί, “σαϊηπὺ"); τάσσω, 
““ἴο ἄγϑν Ὁ] (“ΤῸ αὐ ΠΡ 
αϑσαϊηπὺ ᾽: Βθπ66) ὙΠῸ Ασα. οὗ 
ἑϊησ δηα δῦ. οὗ Ῥεύξβοῃ : ΤῸ 

ΓΙ αΥΤΟνΨ, ΟΥ̓́δεΐ ἵπ αΥΓαῦ, Βοτα θη ρ᾽ 
ασαϊπεΐ ΟΥἹ6 : ὅ, 19. 
ἀντι-φυλάττω, ἔ, -φυλάξω, 

Υ. 8. [ἀντί, “ ἴῃ ὄπτστι ᾿᾿ ; φυλάττ- 
5 δυπυα 1} ζ-1Ὸ ᾿σπδτὰ ἴῃ [ω 

ξάτη.".-- ΜΙΑ, ) ἀντι-φυλάττ- 
Ὡοσ, ; νοέ-ω, ““ἴο ομναι, 70 σμαγὰ Ομ δεῖ, οἵ 

ἄδϑρ σμαγα, ἵπ αν; ὅ. 8. 
ἄξϊος, .α, ον, πα]. [ῸΥ ἀγ- 

σιος ; ἔτ, ἄγ-ω, “ἴο ὙγΕ Θ᾿" 50 
ΤῊ ΠΟ }} (“ ὙΥ εἰσ ϊηρ " 50 ΤῸΟῊ : 
ὮΘ6Π06) 1. ὙὙΠῈ αθη.: Ἡοτίῆ, ΟΡ 
ἐϊκο υαΐμθ εοἰζξ :-τ-πτλείστον ἄξιοι, 
τον ἢ σογὺ ταοῆ, ἱ.6. τπιοϑδὲ Πϊσηϊν 
ἐβιεϊοηξ (ΘΑ σ τυ); 4,6 : πολλοῦ 
ἄξιοι, τον πο ῇ, 1.8. φορὰ ταῖω- 
αδίε; 1, 14.-- 2. ὙΠῺᾺ Τηΐ.: 
γον δ ΟΥ αεξεγυῖπα οὖ; ὅ, 24.--- 
3. ΠῚ αῦ. : Βεοοηεῖπα, πιθεΐ, 
αἴο.: -ποὺκ ἄξιον βασιλεῖ, ὠπδὲ- 
οοτηῖησ 707 {δ ζῖπσ; 8, 25. 
ἀξι-όω (-ὦ), ἢ: -ὥσω. Ρ. 

(ἠξῦ-ωκα, τ. 8. [ἄξι-ος, “ποτθῃ- 
Υ᾽] ὙΠῸ πῆ: (Τὸ ΤΪΠΚ “0Π6 
Ὑγοστν "ἢ ὅο ἅο, ἐδἔδς.; ΠΘΠ66) 7Ό 
ΤΈΠΊ 6 ΟΥ̓ ΕτΡεοΐ δυο μου ἴο 0, 
εἴς. ἴο ἐδὲπα οπε᾿ 5 δε ο βαῦεὲ α 
Ἔα ἴο ὈΘ, εἔο. 

ἄξω,.1. πὲ, ἱπᾶ. οὗ ἄγω. 
ἄ-οτλ-ος, ον, 56]. [ἀ, προσ. ; 

ὅπλ-α (ΡΪ1.), ““8ττὴβ ἢ (“ Νοὶ 
Βδυΐϊηρ ὅπλα.᾽") ; Π6π06) ἘΠ οι 
ΑΥ̓ΤΩ5, ἩΠΑΓΡΤΗΘΑ. -- Α5 ϑαθεῦ. : 
ἅοπλος, οὐ, τ. “4π΄ιμπαγηιεα 
πιαη ΟΥ̓ Ξοα ἴεν", 
ἀπαγγεῖλαι, 1. δοτ. ἱπῇ, οὗ 

ἀπαγγέλλω- 
ἀπαγγείλω, 1. 807. 500]. οὗ 

ἀπαγγέλλω: 
ν τς ἀπ-αγγέλλω, -αγγελῶ, 

Θοπ. οὗ ἐπῖπσ : ΤῸ αϊδρμΐδ ΟΥ̓ 1. 5ΟΥ. -ἥγγειλα, Υ. 8. [ἀπ-ό, “ ἴπ- 
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ὑθηβῖνο᾽" ; ἀγγέλλω, ““ἴο ΟΕΥΤΥ 
ψγοτὰ 1, Οἵ ἃ ΤΠΘΒΒΘΠΡΌΓΧΣ, οἴο,: 
70 δγίησ ἰἰαϊησα ΟΥ̓́, σαν πον 
αδοιέ; ἰο γερογέ, αππομηςο, οὗο. ; 
-- αὖ 1, 4 [0]18. ΕΥ̓͂ ὅτι νι ἢ ἀ6- 
Ῥομᾶθηῦ οἰδιβθ :;---ἂαὖ 8, 2 δηᾶ 4, 
29 Ποῦ ΠΘΆΤΟΥ ΟΊ] οὗ.--2, 
Οὗ ἃ ΞΒΡΘδ ΚΟΥ, οἴο.: ΤῸ βεπᾶ ισογὰ, 
απηποῖηζε;---αοὖ 8, 9 1011, ὉΥ ὅτι 
ἢ ἀοροπᾶθηῦ οἴβι86 : 8.150 
Ιου ὩΘΆΤΟΥ ΟὈ͵] οὐ δὐΐου ἀπ- 

ελῶ. 
“ἸἸπαγγελοῦμεν, Ε 
ΡῬΙυΤ, Γαὺ, 1πΠ8. οὗ ἀπαγγέλλω. 
ὙΦ ΑΥΥΦΝΒ, ζαὺῦ. ἱπᾶ. οὗ ἀπ- 

έλλω. 
π-άγω, ἴ. -ἄξω, ν. ἃ. [ἀπό, 

ΤΑ; ἄγω, ““ἴο 1648] ΤῸ 
ρα αττα ἴτοτη ἃ Ὁ]866, ἐο ἰεαὰ 
ἈΟΉΊ6;---οαὖῦ 8, 26 τὺοϊϊῃοιῦ ΠΘΑΤῸΥ 
ΟὈΪοοῦ. 
ἀ-παίδευ- τος, τον, 8.4]. [ἀ, 

“ποῦ ἢ; παιδεύ-ω, ᾧ δο ᾿πδέσποῦ᾽᾽] 
7 οὐ ἱπϑέγιοίοα, μπϊηπϑίγμείεα, τη- 
ἰαμισῆΐ, ἱσπογαηί. --- Α5. ϑαρβί. : 
ἀπαίδευτος, ου, τ. Α4πη- 
εατιςαΐρα ΟΥ̓ Ἰσποτ!ατΐ Ρ}67,50Ή. 
ἀπ-αιτέω (-ω), ἔ. -αιτήσω, 

ῬΟΙ͂β. 

ἢ ἜἜ, [ἀπ-ό, “γι δ ΘΕῸΣ 
αἰτέω, ““ἴο 85Κ ὙΠ Αοο. οἱ 
τὴς δ85ᾶ ἘΠ οὗ ῬΘΥβοὴ 
[8 96] ; οὗ. ῬΙ ΘΙ, ὃ 98: Τὸ αεἢ 
βοσηθίῃϊησ 77 ΟἿΒ ; 0 ἀεπιαπα 
βουῃθίϊηρ᾽ 97 ΟἿΘ : ὅ, 958, 
ἀπ-αμιείβομναι, ἔ. -αμείψο- 

μαι, 1. 8δ0Υ. 855. ἰῃ χηϊᾶ, ἔοΥο6, 
-ημείφθην, γ. τηϊᾶ, [ἀπ-ό, “ ῬδΟΚ 
Θιθσ αὶ ᾽; ἀμείβομαι (τχϊα.), “ ἴο 
ΒΏΒΨΓΟΙ᾽] (“ἼΤῸ δῆβϑυσαῦ ὕ8Ὸ0Κ 
δισαῖη᾽" ;; ΒΘ6ΠΟΘ6) 70 δαν ἐπ γὲ- 
{177.., 0 ΥῈΡ[Ψ. 

ἀτι- αντάω (-ὦ), ἔ. -αντήσω 
«Ὠα -αντήσομαι;,΄ Ρ. -τἥντηκα, 
Ἰ, ΔΟΥΙ͂., -ἥντησα. Υ. Ἐ. [ἀπ-ό, ἴῃ 
“ ΒΟΥ ΠΡ  ΠΘηΪηΡ᾽ ΤΟΙΌΘ ᾽ ; ἀντάω, 
“ἴο τηϑοῦ᾽ἢ ὙΠ δ. : 70] 

. ηεοί, ᾿ 
ἅπαξ, δἄν. Οοπζεο, οἤξε οπῖψ. 
ἀπάξειν, ξαυῦ. ἰηΐ, οὗ ἀπάγω- 
ἀπάξων, ουὔσα, ον, Ῥ, ἔαΐ, οὗ 

ἀπάγω. 

ἀ,- -παρασκεῦασ-τος, τον, 
αὐ]. [ῸΥ ἀ-παρασκεύαδ-τος ; ΤΥ. 
ἁ, πθρ.; παρασκευάζω (-τπ 
σκευάδ-σω), “ἴο ΡῬΥΘΡΑΙΘ᾿᾽ 
ργϑραγ δ, ποί μαυΐϊπα πιαὰθ }76- 
»ατγαἴϊοτ. 
ἅ-πᾶς, πᾶσα, πᾶν, ἔμ [ἀ, 

ἷῃ ““ ἰηὐοηβῖγθ ΤῺΟΥῸΘ ̓ πᾶς, 
“4 811 (“ΟἿ ΔἸ Ὶ 
Τῆς ιὐλοῖθ, ὀπέϊγε.-- 2. Τὴδς υὐλοϊδ 
οΥ. 
ἁπάσης, 56". βίηρ, ἴθι. οὗ 

ἅπας. 
ἀπέδειξα, 1. Δογ, ἱπᾶϊο, οὗ 

ἀποδεΐκνυμι:- 
ἀπέθἄνον, 2. δού. ἱπᾶ. οἵ 

ἀποθνήσκω. 
ἀπειθ- -έω (-ῶὼ. ἔ. -ἥσω, ν. ἢ. 

[ἀπειθ-ἥς, “αἰδορραϊοηῦ,, ΤῸ ὃό 
αἰδονεαϊοηΐ. 
ἀπειθέων (ὧν), ἐέουσα 

(οῦσα), ἔέον (οὔν), Ῥ. ῬΓ65. οὗ 
ἀπειθέω. 

1, ἄπ-ειμιι, ἴ. -έσομαι, γ. Π. 
[ἀπ-ό, ““Ἷτοτη, ΔΥΔΥ ἔτοτα᾽" ; 
εἰμί, ““ἴο Ὀ67 (“Τὸ ὉΘ ἔτΌΤα οὐ 
ΔΎΤΘΥ ἴγΟΙ ἢ; ὮΘΠΟ6) 70 δὲ αὖ- 
δεγιί, 

2. ἄπ-ειμι, ἱπῆ, ἀπιέναι, Ῥ. 
ἀπιών, Υ. Ὡ. [ἀπ-ό, “ ἔΤΟΠ, 8- 
ΨΆΑΥ":; εἶμι; “6 Β6.} Τὸ 9ο 
ατΓαν, ἀοραγέ; --τοΐζθη πϑ6 ἴῃ ἔαπῦ. 
ἔΟΤῸΘ ; δ. ἄπειμι, 8, 29 ; 50, Ρατῦ. 
ἀπιών, ἰΌ.; ἀπιέναι, ̓ 2, 5 
ἀπ-εῖπον, 32. δου. πιυμουῦ 

ῬΓΘΒ.; τ ἔν -ερῶ, Ρ. -είρηκα, 
ν. ἢ. τὰκ ἑἼτόσα ; εἶπον, ““ἴο 
ΒΡΘΔΚ 7 (“ΤῸ 5ρθδκ δύνα Υ ΤΥΌΤῚ ᾽ 
ΟΠΘ; ἤΘΠΟΘ, “ἴρο ,σἷνα Ὄρ᾿ 84 
ὑπῖηρ' ; ὮΘΠη06) 170 σίνε τ ΟΥ̓ 7αϊϊ 
ἔχου οχ μαπβύϊοῃ ; 9 ὃ6 ζαϊξσιφα, 
τρραγ δα, 100 Υ7ν “μέ, οἴο. 
ἀπειρη κώς, υἷα, ός, Ῥ. Ρογῖ, 

οὗ ἀ ἀπεῖπον. 
ὄ.- πειρ-ος, ον, 8Δ6α]. [ἀ, πθρ.; 

πεῖρ-α, “ ὑγ141᾽ (““ὙΥΟΠποαυῦ ὑτγ14], 
07" ΘΧΡΘΟΣΊΘΠΟΒ.," οὗ 6 δπϊπρ- 
ἢ6η66) ὥπϊιπϑοίγμοίσα, ἰσηογὶαηΐέ, 
ταπίϊης ἴην 6 ΡΟ, Φη166 
ἀπεκείμνην, ΠΏΡΟΙΙ͂, ἱπᾷ. οὗ 

ἀπόκειμαι. 
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ἀπεκρινάμιην, 1. 801. τηϊᾶ, 
ἀποκρίνω. 
ἀπέκτεινα, 1. 8Δ0Γ. ἱπᾶ. οὗ 

ἀποκτεί: ω»- 

ἀπέκτονα, Ρετῖ. ἱπᾶ. οὗ 
ἀποκτείνω.- 

ἀπ-ελαύνω, ἧ. -«λάσω (Αὐὐῖο 
-ελῶ), Ρ. τελήλακα, Υ͂. ἢ. [ἀπ-ό, 
“γᾶν "; ἐλαύνω, ““ἴο τἱα6᾽ 
Το γίαδ αἰταν, τᾶς οἵ. 
᾿ ἀπελαύνων, ουσα, ον, Ρ. 
ΡῬ͵6β. οὗ ἀπελαύνω. 
ἅπερ, ποτη. δῃᾶ δοὺ. πραῦ. 

ῬΙαν. οὗ ὅσπερ. 
ἀπ-ὦἐέρχομαι, ἔ. -ελεύσομαι, 

Ρ. δον, 2. ΒΟΥ. τῆλθον, Υ 
τα, [ἀπ-ό, " ἘΟΔΗ ̓ :ἔρχομαι, “ ἴο 
ΘΟΙΏΘ, ἴο ΡῸ ᾽7 Τὸ σο αἰσαν, ἀφρατνί. 
ἀπετίθεσαν, 8. ῬΘΙΒ. ΡΙΏΓ. 

Ζτηροσέ. πᾶ. οὗ ψήμηωρ, Ἀδι 
ἀπ-εχθ-άνομαι, ἢ . τήσομαι, 

Ρ. (ἀπήχθ)-μαι, Υ. ῬϑξΞ5. [ἀπ-ό, 
ΐπ ““βθηρσ μοηΐηρ ἔοτοθ᾽" ; ἔχθ- 
ος, ““Βαῦθ, μαίτϑα᾽᾽ 70 δε Παίεὰ, 
ἕο ἵππον" μαϊγεα. 
ἀπ-έχω, ἔ. (ἀφ)-έξω δι 

(ἀπο) εν 2. ΒΟΥ. 5» Υ. ἃ. 

ΤῸ Ἠοϊὰ οΥ ἄξεερ εἴωῖς φάῃ πον: 
(8) 1 αθη.: ΤῸ δὲ αἰταὰ οἵ 
αϊδίαπέ 7ΡοΏι; -- δ 4, 18 ΠῚ 
Αρο. οὗ “οαβυσα οὗ Ξ0806᾽ 
[Ὁ 99] : οἵ, ῬΙΥΪΓΏΘΥ, ὃ 102, (2).-- 
(0) ὙΥΒουῦ Θ6π.: 70 ὃ αἰξίαπέ, 
ἐο ὃ6 αρατί. --- 2. ΜΙιά, : ἀπ- 

- έχομαι, ἕ, (ἀφ)-έξομαι, Το ποϊὰ 
Ομ 5 δεῖ ο΄, οὐ τεγζγαίϊη, ζγοηι; ἰο 
ΥοΥ ϑ6α7', αδείαϊπ. 
ἀπέχων, ουσα, ον, Ῥ. ΡῥΓ65. οὗ 

ἀπέχ ω.- 

᾿ ἀπήγγειλα, 1. 80 Ὁ. ἱπᾶ, οἵ 

᾿᾿ ἀπήγγελλον, ἱτηροσῇ. ἱπᾷᾶ. οὗ 
ἃπα 

πολύ νν νον; ἱτηροσῇ. ἱπᾶ, οὗ 
ἀπελαύνω. 
͵, ἀπῆλθον, 2. 
ἀπέρχομαι. 
ἀπημείφθην, 1. δογ. ἱπᾶ. 

οὗ ἀπαμείβομαι. 

ΔΟΥΙ͂. ἱπᾶ, οὗ 
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ἀπήντησα, 1. 8ογ. ἰπᾷ, οἵ 
ἀπαντάω. 

ἀπιέναι, γ»τοβ. ἰηΐ, οὗ 2. ἄπ- 
εἰμι. 

ἄπίἵμιεν, 1. ῬΕΥΒ. ῬΠΠΓ, ῬΓΟΒ. 
ἱπᾶ, οὗ 2. ἄπειμι. 
ἀπιοῦσι, τηβ50. ἄαῦ. ΡΙΌΓ. οὗ 

ἀπιών, Ῥατῦ. Ῥτ65. οὗ Ὑ: ἄπειμι. 
ἀπιστ-έω (-ὠ), ἢ, -ἥσω, ἡ 

(ἠπίστ)- κα [ἄπιστ-ος, “ΤαλΡἢ- 
1.55. ἢ (“ΤῸ 6 ἄπιστος 
Β6π06) ὙΠ Ταῦ. [8 102, (3}} ; 
οὗ, ῬΙΪΏΘΥ, ὃ 106, (3).---Ἰ. 70 αἱ8- 
δεϊΐουδ, τιϊδίγ δὲ, αοιδέ.--., Τὸ δδ 
αἰδοδοαϊοπὲ ἰο, ἕο αἰδοδει. 
ἀπιστ-ία, ίας, ἔ. [ἄπιστ-ος, 

“ἐ γηἰπύττιβυξ] ᾿: 8150, ““ ζαϊζῃ. 
1655 (ὙἼΤῺΘ6 οοπάαϊθϊοη οὗ πῃ 
ἄπιστ-ος᾽,, ; Π6Π06) 1, Α΄ ηνῖ8- 
ἐγιδίϊπσ, Ἠυνδίγιιδί, αἰδέγιιδέ, ---ο Ὡς 
Ταϊἐμι 58: 685, ἐγ δ ΟΠ ΘΥ, »εγῆαν. 
ἀπιστοίην, Αὐὐΐο Ργ65. ορὺ. 

οὗ ἀπιστέω. 
ἄ-πιστος, -πιστον, 84]. [ἀ, 

ΠΘ5. ; πιστός, “ὑγιιβύτγου νυν "Ὁ 
Νοὲ ἐγιδέιΓογ δ ; ποξ ἰο δὲ ἐγμιδίοα 
ΟΥ̓ δεϊϊουφα. 
ἀπιών, οὔσα, ἯΝ Ῥ, Ῥχϑβ. οὗ 

2. ἄπειμι. 
ἁ-πλό-ος, ἢ, ον (οοπέγϑοίἐοθα, 

ἁπλοῦς, ἢ, οὔν), δα]. (“" ὉποΘ 
ἘΠΕ; Πρῆοθ, “ οη6-ο 14, 5'ῃ- 
516" ; Ὠ6Π6Θ6) Οὗ ῬΘΥΒΟΙΒ: ϑἰιρῖο- 
τηϊηαρα, δίπρίο, Κ7γαηᾷῖ, ορεῃ, οἷοα.: 
--τὸ ἐ- ἄσϑας Βα δἰηρτδ-πιϊηἀθάπεις, 
δἰπιρίϊοϊίῳ ; 6, 22 [ἴογ ἀ-πλέ-ος ; ἴσ. 
ἁ, κῃ ἴο Θβ ποσὶν 86, (ΟΥ51Π 810) 
“ἐ0η6᾽" (ο. ΤΙιαὖῦ. βίη ἴῃ δἰη-ρῖος, 
81))}- Ῥίι6) - πλε-Ξπλη ἴῃ πίμ-πλη- 
ΞΕ, 

" ἀπό (Ὀϑέοτθ 8 δβρἰταἰρᾶ 
γόνγο] ἀφ), ὑῬσθρ. βου. βϑῃ.: 1. 
Εγοηι.--- 2. Οὗ ἐπι 4716. [ακίῃ 
ἴο Ξ8η8. αρα, ὌΡΕΟΣ ἔσγόσῃ ᾽]. 
ἀπο-βλέπω, ἔ. -βλέψομαι,» 

-βέβλεφα, γ. ἢ. [ἀπό. “δΔ'ΙΔΥ 
ἔτοσα ̓̓  ; βλέπω, “ἴο Ι00Κ᾽7γ (“Τὸ 
ΙοοΘΚ ΑΥΤΆ ἔσΌσα ᾽ οὐ ΟὈ͵]θοίβ : 
Π6Π06) 70 ἰοοξ, ΟΥ̓́σαξε, οἰραα Γακίίψ. 
ἀπο-δείκνῦμι, ἔ, -δείξω, 1. 

ΒΟΥ. (ἀπὴ)-έδειξα, Ὑ. 8. [ἀπό, 



56 ΜΟΓΑΒΟΖΣΑΛΥ͂. 

“Ζοτ " ; δείκνυμι, “ ἴο δον 
(“Τὸ βῆον ζουίῃ ᾽᾽ ; μθηςθ) 1 ῆ 
Τηΐξ.: Τὸ αἰγεοί, ἐποίγιοί, ἴο ἂο, δίς. 
ἀπο-διδράσκω, . -δράσο- 

μαι, ῬὉ.-δέδρᾶκα, 2. ΒΟΥ. (ἀπ)-έδραν, 
γι [ἀπό, “ΔΥΥΑΥ" ; διδράσκω, “ἴο 
Τ᾽] ΤῸ γῶπ αἰσαν, 7346 ὃν εἰεα πῇ. 
ἀπο-δοκεῖ,1. ΔΟΥ. (ἀπ)-ἐδοξε, 

Υ. ἱτῆρϑσβ. [ἀπώ, ὩδΡ, ; δοκεῖ, “1ὖ 
ΒΟΘΙΏΒ ροοᾶ ᾽ ὙΠῈ ξεΐ, ε  Σ 
δθϑῖη8 σοοα ποΐ ἴο ἀο, εἴς. 
ἀποδοξῃ, 3. ῬοΓβ. 

1, 8Δ0Υ. 510]. οὗ ἀποδοκεῖ. 
ἀποδραίην, 2. 8071. ορῦ. οἵ 

ἀποδιδράσκω. 
ἀποδρᾶναι, 2. 6οτ. ἰηΐῇ, οὗ 

ἀπεδιδράσκω. 
ἀποθανοῖεν, 3. ῬΘΙΒ. ΡΙ]ΌΓ, 

2. 800. ορῦ. οὗ αἰ σγρε τε 
ἄπτο-θ ήσκω, ἔ . τθνήξω δἀηᾶ 

-θανοῦμαι, ΘΙ, ᾿ἀπ ϑξνων, 
ψ, τοῖς ἴῃ ““βΞυσθησιμοηΐηρ 
ἔοτοθ᾽" ; θνήσκω, “[ἴο α16 70 
αἷθ, ἰο ᾿ξοπιδ ὃν οπεῖς ἀεαίῇ. --- 
Ιῃ 2. Δ0Υ. : ΤῸ μαῦε αϊεα, ἕο δὲ 
αεαα. 

βίην. 

ἀποθνήσκων, ουσα, ον, Ῥ. 
Ῥ͵6Β. οὗ ἀποθνήσκω. 
ἀπό-κειμαι, ἢ. -κείσομαι, 

γ. π᾿. [ἀπό, “δραγὺ᾽"; κεῖμαι, ““ἴο 
Ὀ6 1414] 70. δε ϊαϊὰ ἀρατέ ΟΥ̓ 8εἶ 
αϑξῖαε. 
ἀποκείμενος, Ἢ» ον, Ῥ. Ῥ͵ΕΒ. 

οὗ ἀπόκειμαᾳι. 
ἀποκεκριμένος, η, ον, Ρ. 

Ροσῖ. Ρ888. οὗ ἀποκρίνω. 
ἀπο-κλῖνω, ἴ. -κλϊνῶ, »ν. 

«κέκλϊκα, 1. 80. (ἀπ)-έκλῖνα, 
γ. ἢ. [ἀπό, “ΔΤΑΥ ": κλίνω, “ ἴο 
ὈΘΠΑ ο7" ἴση "71 70 ἕἔμωγπι αϑξὶας 
ΤΤΌΤᾺ ἃ ΤΟΔΩ͂, εἴς. - - 
ἀποκρινάμενος, ἡ άν, Ρ; 

1. Δ0Υ. τη]ᾶ. οὗ ἀποκρίνω. 
ἀποκρίνασθαι, 1. 801. ἴηΐ, 

τηΐα, οὗ ἀποκρίνω. 
ἀπο- κρίνω, ἔ. -κρινῶ, Ῥ. 

«κέκρικα, 1. 8ΟΥ. ,(ἀπ)-ἐκρῖνα, Υ. με 
᾿ [ἀπό, “ ἴγοχη "ἢ “κρίνω, 
Βαραύϑίβ᾽᾽Ἵ 1. Αδὲ.: 
ΟΥ̓ 5εἶεεί 77 τι; ἴο Ῥίεξ οὐξ ὕγΌΤ.---- 
, Ἀρτ τἢ ΕΞ ἀπο-κρίνομαι, ὦ 

-κρινοῦμαι, 1. ΒΟΥ. (ἀπ)-εκρινά 
μην, ῬΕΙ͂, γῬαβθβ. (π χηΐᾶαϊθ 
ΙΟΥΟΘ) ἀποκέκριμαι, ΤῸ σίνε απ 
ἀΉ ΣΊΡΕ" ἴο ; ἴο ἀπιβιρον", τορῖν ;--- 08. 
τ δῦ. οὗ Ρεύβοὴ [ὃ 102, (2); 
-- φως ὖ ἔτος, Ὁ): 866 Ἶ, 9.- 

πο-Κ ρένομαι, Ρ. 
μντνν κοὐ 1, ΒΟΥ. γε σεαγτος οἱ 
τα 616 ΙΟΥῸΘ : ΤΌ ἀπϑιρεῦ, σῖυα απ 
αἸδιΓΕ7᾽; 566 1, 15. 
ἀποκτεῖναι, 1, Δοσ. ἰηΐ, οὗ 

ἀποκτείνω. 

ἀπο-κτείνω, ἴ. -κτενῶ, Ῥ. 
(ἀπ)-ἔκτονα, ΒΓ: (ἀπ)-έκτᾶκα, 
1. 80Γ. . (ἀπ)-έκτεινα, Ὡ. 8ΟΙ. [άσ)- 
ἐκτᾶνον, τ. ἃ. [ἀπό, ἴῃ “ 
ΘΠΪΩ δ᾽ ζοΟΥΌΘ᾽᾽; κτείνω, “ἴο ΚΙΠ᾽Ἴ 
Τὸ Εἰ ΟΥ εἴαν. 
ἀπο-λαμβᾶνω, ἔ. τλήψομαι, 

Ῥ. (ἀπ)-είληφα, 32. 801. (ἀπ)-ἐλἄ- 
ἐπ Υ. 8. [ἀπό, “ ἔτοτα "; λαμβάν- 
ω, “ἴο ἔδκο᾿" (““ ΤῸ (8 Κ6 ἔγοτη 
Οἵ᾽ ΤΕΥ ἴτοτη ᾿ βοιποίμίηρ : 
μαγρττος Τὸ οἱ οὔ΄, ἴτοτω 8. ὉΪδοδ ; 
ἐο ξίορ., αΥΤεεί, οἴα.---Ῥαββ. : ἄνσπτο- 
λαμβάνομαι, Ῥ. (ἀπ)-είλημ- 
μαι, 1. 801. (ἀπ)-ειλ' ἤφθην. 
ἀπο-λείττω, ζ. -λείψω, 2. ΒΟΥ 

(ἀπ)-έλϊἴπον, Υ. ἃ. [ἀπό, ἴπ “ἴῃ. 
ἐθρηϑῖίσα ἤοσζοθ ̓̓ ᾽; λείπω, “ἴο 
Ιθᾶυθ" ΤῸ ΩΣ ἰξονῖν; ἰο 707- 
δαζε, αϑαπᾶάοπ. 
ἀπόλεκ-τος, τον, δι]. [ῸΥ 

ἀπόλεγ-τος ; ἔτ. ἀπολέγτω, ““ἴο 
ΟἼΟΟΒΘ, Ο7᾽ ΡῬ͵ἱοκ, ουδ᾽ Οἤλοϑβεπ, 

ἰοκοα, οι. 
πολέσαι, 1. 801. ἰηξ, οὗ 

ἀπόλλυμι. 
ἀπ-όὀλλῦμιι, ἔ. -ολέσω, Αἰδίο 

-ολῶ, Ὁ. -ώλεκα, Αὐξίο -ολώλεκα, 
1. 801. -ώλεσα, Υ. 8. [ἀπό, ἴῃ “ ἴπ- 
ἐθηβῖνο ζοσοθ᾽᾽; ὄλλῦμι, ““ἴο ἀ6- 
δἴτου ; ζὸ 1056 1. Αοὔ, : 7ΤῸ ἀε- 
δίγον εἰἰογίν, αἰ], βίαν. --. ΜΊΑ. : 
ἀπ-όλλῦμαι, ἔ ̓ -ολοῦμαι, Ῥ. 
-όλωλα, 2. 807. -ωλόμην : (“Το 
1056. ΟἹΘ᾽ 5 5618 2 ἢ6Π06) ἃ. 70 
ρεγίβῃ, αἷο.---Ὦ, Τὸ δε γμϊπεα ΟΣ 

Το ρΑΉβεεν Γὠπώοπεα. 
ἀπόλλυσθαι, Ρταδ. ᾿πξ, Ῥάξε, 

Ι οὗ ἀπόλλυμι. 

“«Δῳἰὐ οὐδ 
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ἀπολοίμην, 32. ϑοτ. τρϊά. 
ορῦ. οὗ ἀπόλλυμι. 
ἀπολώλεκα, Αἰέξϊο Ροσῆ. ἱπᾶ. 

οὗ ἀπόλλῦμι. 
ἀπορ-έω (-ωὐ. ἔ. -ἥσω, Ρ. 

(ἠπόρ)-ηκα, 1. 801. (ἠπόρ)-ησα, 
Υ. ἢ. [ἄπορ-ος, ““τιὐπουὺ χο- 
ΒΟΌΓΟΘΞ᾽; ἮΘΠΟΘ, “ῬῪΟΟΥ, προορᾶν ᾽] 
Ὑ1ῚῚ Θεπη. [δ 111]: οἷ, ῬΥΪΤΏΘΥ, 
ὅ 119, ὃ: 7ΤῸ δε ἵπ πεεᾶ οΟΥ τοαπξ 
φ΄; ἰο δὲ αἱ α ἴο85 7οΥ.. 
ἀπορ-ία, ίας. Ε. [8.1 (“ ΤῊΘ 

οομαϊοι οὗ ἔπ ἄπορος ᾿"᾿; Π6Π66) 
ἍΜ 1 αεη.: Ἡαπέ, οὐ ἴαεξ, 9 « 
ἐδῖηρσ. 
ἄ-πορ-ος, ον, 84]. [ἀ, ΠΕΡ. ; 

πόρ-ο) (“ ΥἱΒοσῦ πόρος ; 
ΒΟΠΟΘ) 1. [πόρος, “8 ὙΘΥ .] 
(“ Νοῦ Βεδυΐηρ 85 ὙΤΘΥ ο7" Τοϑδα "ἢ 
ΒΘΠΟ6) --ὦ. [πύρος, 

. δξ ΤΘΒΠ5, ΤΟΞΟΏΓΟΟΞ "ἢ λοι 
ΤΉΦΩΠ ΟΥ Τ᾽ ΞΟΏΓΟΕΣ ; αἱ α ἴο0855 ποδὶ 
Ὧο ἅο, σἔς. ; φενριοζρᾶ. 
ἀπο-σκάπτω, ἢ. σκάψω,Υ. ἃ. 

[ἀπό, “δϑυπαοτ" : σκάπτω, “ ἴο 
απ 1 Το. αἷνρ αϑαπιᾶθσ Ἢ: 
ΒΘ6Π66) 70 εἰ ο΄, ΟΥ οἷ ωρρὸς ασ ὉΥ̓ 
8. ΤΈΠΟΒ Ο7) ὈΥ {ΠΏ Ο65. 
Ετοθομεν, 1. ῬΕΙΞ. 

Ρίυτ. 1 . Β80Γ. 858. δβῃ)]. οὗ 
ἀποσπάω. 

ἀπο-σπάω, ἴ. -σπάσω, 1. 801. 
(ἀπ)λέσπᾶσα, Υ. 8. [ἀπό, “Δ ΧᾺΥ 
ἔτοσα "ἢ; σπάω, “ἴο ΟΥΘῊῪ ΟἿ 
ἄτα ἢ 1. Αοἷ.: 70 ἄγαιῦ, οΥ 
ἄνγασ, αταν ὕγοπι; ἰο ξεραΓαίο 
7γοτι.--- 2. Ῥαξββ. : 1. 801. (ἀπὶὺ- 
[- πε ϑήμν, Ζ. ἀπο-σπασθήσομαι: 

δεραγαΐεα, ΟΥ̓ τεπιοτεᾶ, 
Νὰ δὲ αἰξίαπέ Κγοτα;---ῦὑ 2, 

1 τ τ “66η. οἵ ϑορασγβίϊοῃ 5} 

ἸΣ 107]. 
ἀποσταίην, 2. 801. ορῦ. οὗ 

ἀφίστημι. 
πο λω, : . -στελῶ, Ῥ. 

(ἀπ)ὴ)-ἔσταλκα, 1. 801. (ἀπ) - 
ἔστειλα, Υ. 8. [ἀπό, “δ.γαγ": 
στέλλω, ““ἴο Ξε ἢ 70 8επὰ 
αἴταὺν. ἀϊεπεῖες. 
ἀπο-στρέφω, ἔ. -στρέψω, 

ἘΠΘΟΚ᾽ἢ ; στρέφω, ! Υ. 8. [ἀπό, 

αὐ 

“«ἔο ἔχη" (“Τὸ ἔσσῃ Ὁ8Ο0Κ᾽: 
Β6Π06) ΤῸ γεσαϊΐ δὶ ῬΟΙΞΟῚ ἔτΌτη 
8. ΗΪδοθ, δέδ. ; 6, 8. 
ἀποστροφτή, ἧς, ἔ. [[0Υ 

ἀποστρεῷφ- ή ̓ : ἀποστρέφ-ω, 
““ ἔο Ἔβο8}06᾽} (Απὶ ββϑοδρίηρσ᾽ 
Ὦ6Π06) 4 δξσαρε, Ῥίαξε ΟΥ̓́Τόζωσε, 
οἴο. 
ἀπόσχω, 2. 807. 

ἀπέχω. 
ἀπο-σώξζω, ξ. -σώσω, 1. 80Υ. 

(ἀπ)-έσωσα, Υ. 8. [ἀπό, “ ἴτοτη ̓ἢ 
σώζω, ““ἴο 5αγ6} Το βαῦε ροπι 
ἀδηθοῦξ, εἰς. :---ἀποσῶσαι ὑμᾶς 
εἰς τὴν Ἑλλάδα, ἰο δαῦὸ ψοῖ ὕΓΟΊΣ 
Ῥγοβοηῦ δα ὅο οοπαποῦ 
ΣΟὰ ἐπέο Οδδ)6, ΟΥ᾽ ΥΘΞΌΟΥΘ γῸᾺ ἴο 
ΘΟτγέεεςα; 8, 18. 
ἀποσῶσαι, 1. 801. ἱπῆ. οὗ 

ἀποσώζω. 
ἀπο - τειχίζω, ἕ, -τειχίσω, 

Αὐθϊα -τειχζῶ, τ. 8. [ἀπό, “ οἵ"; 
τειχίζω, “ἴο γγὰ}1 70 τ΄ῆηαῖϊ ΡΣ ̓ 
ἕο σμξ ο ὃν α τταῖ!. 
ἄπο - -τέμνω,. ζ. -τεμῶ, Ῥ. 

-τέτμηκα, 2. 807. (ἀπ)- -ἐτᾶβμον, 
Υ. 8. [ἀπό, “ οἵδἕ᾽": τέμνω, “ἴο 
οπδ᾽ ΤῸ οἱμὲ ο΄.---  Δ55.: ἀπτο- 
τέμνομαι, 1. 8017. (ἀπ)- 
ετμήθην, ἴ. -τμηθήσομαι :--αὖ 6, 
1 τ “ Αοο. οὗ τοξρϑοὺ "ἢ [8 981; 
οὗ. Ῥυΐτηθσ, ὃ 100 :---ἀποτμηθέντες 
τὰς κεφαλάς, (λαυΐπο δεεη οἱ Οὗ 
αϑ8 ἰο ἐμεῖν" ἢεαάξ, 1.6.) Ββαυΐϊπο παὰ 
ἐμοὶ πεαᾶς οσἱξ οἵ. 
ἀπο-τίθημι, ξ, -θήσω,Υ. ᾿ 

[ἀπό, ““ΦΔΥ "ἢ; τίθημι, ““ 
ρΡυῦ7Ἱ 70 »ιεὲ αἰσαν, ἴαν αεϊάρ, 
δί0 7.8 ὩΡ. 
ἀποτμ΄ηθεῖς, εἶσα, έν, Ῥ. 

Ἄς ΒΟΥ. ῬᾶΞ5. οὗ ἀποτέμνω. 
ἄπο-φεύγω, ζ. -φεύξομαι, 

, ΒΓ ΟΝ (ἀπ)-ἐφῦγον, γ. ἢ. [ἀπό, 
“ ΑΎΤΔΥ ἢ; φεύγω, “ἴο 866 1. 
Το ἴδε αἰραῃ.---2, 70 ἐβεαρε. 
ἀποφῦὕγεῖϊν, 2. δοΥ. ἱπξ, οὗ 

ἀποφεύγ ΕΝ 

ἀποφύγοιμιι, 2. 8ΟΥ. ορί. οὗ 
ἀποφεύγω. 
ἀπροφασίστ-ως. κἄν. [ἀ- 

προφάσιστ-οος, ““πιδπομῦ, οὗ 

500]. οὗ 



κὃ ΝΟΓ(ΑΒΌΛΑΛΥ. 

τη κίηρ πΠ0, ΘΧχοῦβθ6 ἢ ἸἩγίδομξ 
ἔχεμδε ΟΥ φυαξίοπ ; τεασῖϊη. 
ἀπώλεσα, 1. δοῖΥ. ἱπᾶ. οἵ 

ἀπόλλυμι. 
ἀπών, οὖσα, ὄν, Ῥ. ῬταΞ. οὗ 

ἵπειμι. 
ἄρα, ἂν. ΤἬΆΔΓΕΓΟΤΟ, ἐγαῖῳ, 

ἀργύρ-ἴον. ίου, πι. αϊΐπη. [ἄρ- 
υὔρος, “ΞΠΠγΟΥ ᾽] (“ Θ.181] ΕΠ νοσ ᾽ 

«ὮΡΠΟΟ, “84 υΐίϑθοθ οὗ Ξῖνοσ ᾿᾽" : 
ἮὮΘΠΟ6) 1. ϑ' ἰυθ- ὩΙΟΤΙΘῊ :-τ-τάργυ 
ἕου τάλαντον ; 2, 20.---2, Τῇ 6(0]- 
Ἰροῦϊνϑ ἔοσορ : ίοπου ἴῃ ΘἜΠΟΤΙΩΑΙ : 
8,16. ον 
ἄρδω, ἔ. ἄρσω, 1. 801. ἧἦρσα, 

ΟΥὨ τγαΐϑυ- ΟΌΥΒΟΞ, ες. : ΤῸ 
τραΐει" ΟΥ ἱγτισαίε ἴΠ6 Ἰαπᾶ [ΡΤ͵ΤΟΌ. 
δΔεῖη ἕο 3815. ἄγά-τα, “ποῦ. 
ἀρέσκω, ζ. ἀρέσω, Ρ. ἀρήρεκα, 

1. Δ0Υ. ἤρεσα. ὙΥΠῈΕ δῦ. οἵ 
Ῥασξοι [ὃ 102, (3}]; οὗ. ῬΥΪΓΊΘΓΙ, 
δ 106, (3) : 70 δὲ ρ»ιίεαξίπο ίο; ἴο 
»ίραϑδο ΟΥ̓́ σγαΐγζυ:--τοὺκ ἀρέσκω," 
ἔο αἰδρίεαςφο, δε αἰβρίεαξίπο ίο; 

ἀρ-ετή, ετῆς, ἴ. (“ ἘχΟΘΙΊΘΠΟΘ, 
ΘΟΟάΠΘΞΞ,᾽" οὗ 8ὴγ Εἰπᾶ : Πθησθ) 
ΔΙαπἰϊπέ85, ῬΓΟιρΕΣ, φαϊοιι ΓΡσοῦ. 
δκίη ἴο ἀρ-είων, ““ Ὀεϊξεογ "ἢ ; ἄρ- 
ιστος, “Ὀοπὺ᾽" ; ἔτ. 8ὅδηβ. τοοῦ 
ΥΗΙ, ἴῃ ΟΥΡΊΠΔΙ ζοτοθ οὗ ““ἴο 
ΟΒοΟΞΘ᾽Ἶ. 
᾿Αριαῖος, ον, τὰ. ΑἈγίαπε: 8 

Ῥεγξῖδη φοτη 8 667 ἦῃ ἐῃα τϑῦεῖς 
ΔΥΤΩΥ οὗ ΟγττιβΌ Αὐξου 86 ἄδθαδαςῃ ᾿ 
οὗ ΟΥττβ ΒΘ Τηϑ8 ΘΟΤΏΤΠΟΙ ΟϑΠ56 ᾿ [ἄρχω, ““ ἴο 
τ ῃ6 ΟὝσμθθεβ, Ὀπὺ τῦῶϑ ΘΟΟΙ ἢ 
ἰπαπορᾶ ἕο ἄεξετε ἴο 1886 πα Ἢ 
ἀριθμός. οὔ. τῇ.: μὰ Νὰ 

-2. Οὗ ΞΡΘΟΘ: 
ἀριστερός. Ἁ, όν, “δι. ΖΕ, 

οη ἐλε ἰεέ δἰάέ. --- ΑΒ Ξεθεί. : 
ἀριστερά (3ο. χείρ), ἃ ᾶς, Ἑ, ΤΣ 
ἰεξέ μαπᾶ:---ἐν ἀριστερᾷ, οπ ἔδπέε 
ἰε μαπᾶ. 
᾿Αρίστιππος, ου. τη. Α4τῖ2- 

ἐρριϑβ; ἃ Τ βξδη δι, 780 τϑοοϊγϑᾶ 
αἰϑϑίξίδησοθ {τΌΤΩ Ονταβ ΤΟΥ ἴῃ6 
ῬθΥΡοΞΟ οὗ τηδἱηξαϊηΐησ ὨΪΤΗ561 
δισαϊηξὺ ΗΪβ ΡΟ  ὑ68] ΟΡΡοΠΘηἶβ. 

1, ἄριστον, ου π. Μογπιπο 
πιεαὶ, ὑγεαζγαδί; ἴβκοι αὖ 51η- 
ΤἾ56., 

“", ἄριστον, ΠΟΙΏ, 8:Π8 800. 
ποαυΐῦ. οὗ ὦ ἄριστος. 
ἄρ-ιστος, ἔστη, ἰστον, 8]. 

ἸΥΥῸ 55. ΞΙΙΡΕΙ]. οὗ ἀγαθός. Βεεί οὗ 1ἰΐ5 
Κιπᾶ ; πιοβί ἐχοεϊϊεπέ: --- ὧὖ 2, 20 
ιν. 15} Ἄεη. οὗ “τπϊπηρσ ἀϊξετι θύρα 
[8112]; οὗ. ῬΙΪΓΊΟΥ, ὃ 130 ΓΡΤΙΟΌ. 

ΟΥΡΊΠΑΙ ᾿δκίη ἕο βδῃβ. Τοοῦ ΨΉΠΣ, ἴπ 
ΙοΥῸ6 οὗ ““ἴἢ΄ο Ἑσμοοβθ᾽᾽ ; δᾶ 80, 
““χηοξῦ σἤΟΒΘΙ ᾽. 
ἀρᾶς, ἄδος, τὰ. Απ Αγ- 

ἌΣ (-ω), ἔ. ἀρκέσω, 1. δοτ. 
ἤρκεσα, Υ. ἢ. 

Ῥαγγυξαῦϊξ, δηᾶ 
Ὀτοΐμεσ οὗ Ουὐτιβ. Ἠδ νὰβ {ῃ8 
ΞΟΟΟΠᾶ οὗ πδῦὺ Π317η6, 8Πη8 νγ8ᾶβ8 
ΞΌΤΤΙΒΤΗΘΑΩ Μηπδαση (Μνήμων) 05 
δοοουπηῦ οὗ 5 χαύθ πε ΤΘΙΠΟΤΥ. 
Ηδ αϊραᾶ ἴπ τ 94 γεϑσ οὗ 5 
δ56, δἵξζοσ ἃ ταῖρτι οὗ 46 νθ875, 
τόλμας ὁ ἔτοτη 8Β.6. 408 ἴο Β.6. 
35 
᾿Αρτάοῦζος. ου, τη. Ατίαοζοξ ; 

8 Ῥογξίδη ΠΟῸ , Τηρη]Ἱοηθᾶ 
ἴπ σου ποίίου Ὑῖξῃ Ασὐήδοτιβ δὖ 
4, 16; 568 8150, ὅ, 35. 
ἄρτος. ον, ΤῊ, Α ἴοαΐ:---ῬΤῸΥ.: 

Ζρατε, δγεαά. ᾿ς Γ ᾿ 
ἀ Ἂ- ἡ, ἧς, . ἄρχω ἘΣ 

᾿ Ὃν υὐρ τ.  ΄ 
γῇ οἢ ὈΘρσίη5᾽) ; ΠΘΠ06) 4 δὅε- 
σινπένυ, ας, [ἄρχω, ὧν Τα]. 
(“ ΤΠπαῦ ΒΟ τα]65᾽" ; Ὠ6Π66) 
δ. ϑυρυπις ρυαῖνο: ἀοπιϊπίοπ, εὗο. 
--Ὦ. 4 σονεγηπιεπί, γουΐποο;- αἱ 

.8, 29 ΔρρΗβα ὕο 86 βαῦσδρυ οὗ 
ἘΠΕΞΑΡΉΟΓΤΕΒ, 
ἀ -ἵκ ἵκή, ἵκόν, 86]. 

[ἀρχ-ή, “ταῖ]θ᾽ (“ Ῥετξαϊπίπρ' ἕο 
ἀρχή" ; ΒΕ6Π06) Οὗ ΡΕΓΒΟΙΒ: Ζϊ 
ἕο γαῖδ, βκιζεαϊ ἐπ σουεγπῖπα. 
ἀρχόμενος, ἢ. ον, Ρ. Ῥ͵αβ. 

Ῥᾶ58. οὗ ἄρχω.--- Ῥυβῦ.: ἁ 
όμενος, ον, τ, πὲ τϊεα ΟΥ 



᾿ αὕτους 

ΨΟΟΑ Β΄ ζαΑ ΝΥ. 

οονπαπαρα ; οη6 πη δ7' σογππιαπᾶ; 
ὃ, 19; -- οἴ. 8150, 6, 12, ΜΈΘΥΘ 
ἀρχομένους 5 ἴῃ ΔΡΡοβιἴοα ἕο 

ἴο 6 Ξιρρ θα Ὀρίοτθ 

ἜΣ Ρα, Ὁ ρὲ ἦρχα, 1. ρΧχω, ἴ. ἄρ ω, Ρ. ρχα, ὃν 80Υ, 
ἦρξα: (“Τὸ Ὀορσίη" ; Ὠ6Π06) 1. 
Ἀσδῖ: ΤΗΝ Θ6η. [ὃ 102, (4), 
ΟΝ 8,19: ΖῸ0 γαΐδ, σοΤη- 
πιαπα;--αὐ 1,4: 2,δ: 6, 7 τι ῃ- 
οὐὐ Οὀοοῦ.- 2. Ῥαβϑ.: ἄρχο-. 
μαι, ». ἦργμαι, 1. ΔοΥ. ἤρχθην,. 
1. 1, ἀρχθήσομαι, ΤῸ ὃ6 γΐεα; ἴο 
δὲ ἰδεῖ, ίο οδεν. πη" ᾿Ξ Μια.: 

ἄρχομαι, 1. ἔξ, ἄρξομαι, 1. 8Δ0Υ. 
ἠρξάμην. Τὸ δεσίπ; 6, 138 [Ρτοῦ. 
δκίη ἴο ὅβηξ. γοοῦ ΑΒΗ, ἴῃ ἔοτοθ 
οὗ ““ἴο Ὀ6 8016. 
ἄρχων, ουσα, ον, Ῥ. Ῥτγεβ. οὗ 

ἄρχω. --- Α5 ϑαθεῦ. : ἄρχων, 
οντος, Τῆ. : 8. 44 γἴ67".---Ὁ. Α 
οοπαπ 6)", φΡΊΘΕΥ, οὗ βοϊάϊοιξ. 
ἀ-σεβ-ής, ἔς, δα]. [ἀ, ποσ. ; 

σέβ-ομαι, “ἴο υγοτβηρ᾽᾽ (““ Νοῦ 
πουβεϊρρίπσ ἮΣ Ώ6η66) ἐηρίοιιξ, 

απ, οὗο. 

59 

αὔ-θις, τἂν. [ΠἸοΘρέμοι δα ἔτ. 
αὖ ; 866 αὖ, πο. 38] ἐμ 61", ΠΟΤ - 
οὔεν". δεδίαες. 

αὐλ-ίζομναι, ἔ. -ίσομαι, Αὐξϊς 
Γ -ιοῦμαι, 1. 80Υ. (ηὐλ)-ἰσάμην, 
1. ΔΟΥ. Ῥβββ. ἴῃ τηϊᾶ, ἔοτοθ, ηὐλ- 
ίσθην, Ὑ. τηϊᾶ. [αὐλ-ή, “ἃ οοτγχὺ- 
γάτα ( ἸὸῸ 16, δέο.. πῃ 85 
αὐλή" : Πδησ6, ““ἴο Πἰνθ, αυγε]], 
ΔΌϊα 6" ΠΣ ΎΒΕΤΙΘ 6106) ΜΉΝ 
ΕΥῪ ὕ. ὕ.: ΤῸ δϊσοιαο, ἐποατρ, ἰαζε 
ὯΡ φιαγίονξ, οἷο. 
αὐλ-ών, ὥνος (Ὀ 80. Ρίατ. αὐλ- 

᾿ὥσι,3,10), π!. [αὖλτ-ος, “8 ΡΙΡ6᾽] 
(“ΤΠ ὑθίπηρσ μαυϊηρ 80 αὖλος ̓" 
Π6Π06) 4 ελαππεὶ ἴου υαῖοσ ; ἃ 
εαπαὶ, ἀφιιεαπιοί. 

αὕτη, ΠΟΙ. ὈΪΌΓ. 
δα ξἰπρ. ἔϑτη. οὗ οὗτος. 

αὖὐτ-ἴκα,, δᾶν. [αὐτ-ός, ““ Ξε], 
ἱ ΨΕΙΥ 1 (Αὐ {86 συγ " {{πη6: 
᾿ μ6π66) Ζογέμιρίίθ, ἐπωπραϊαίοῖψ, 
ἐπϑίαπεν. 
αὐτομολ- έω (-ῶὦ), ἢ. -ἥσω, 

1, 80Υ. (ἠντομόλ)τησα, Ὑ. Ἡ. 
[αὐτόμολ-ος, “8. ἀοεβουίοσ "ἢ 70 

! 

ο΄ αὗται, 
! 

᾿ 

ῬΤΟ 
ἀσϊν-ῶς, κἄν. [ἀσὶν-ἥς, “ποῦ δὲ α ἀεβο» 67", ἰο ἀοβογί. 

μαννδη ᾿ζ΄ Αἴξοσ ἐμθ ΤῊΔΏΠΘΥ. αὐτομολέων (- ΟΝ ἔουσα 
οὗ ἐδ εσϊνής") ; ΒΘΠ66) Ἡγιθιοιε. (οῦσα), ἔέον (οὔῦν), Ῥ. Ργ68. οὗ 
οαπδῖπσ ἤαγπα, εὐἰΐμοι! ἀοίπ ἐπ- αὐτομολέω. --- Α5 ϑιιθθῦ. τΏ. 4 
ἐμγ. (6567 167". 
ἄ-σῖτ-ος, ον, 8]. [ἀ, περ. ; αὐ-τός, τή, τό, ντοῃ. 886].: 

σῖτ-ος, “004 ἢ ἩἩιοιέ 7οοα, 1. δεῖ, πυϑνν :---αἀτὰ τὰ ξύλα, ἐδέ 
Ζιαρίϊπσ. ἐϊγιδο 7.5 ἐμεηηδοῖνοβ, δε ὑοῦ ἐϊηι- 
ἄσένω (ὦ), ἔ. ἀσκήσω, ν. 

ἤσκηκα,Υ. 8. Τὸ ἐχοῦ οἶδε, ῬΥαςίΐδο. 
ἀσκοῦσινίν), ἃδὺ. ὡΡίατ. οὗ 

ἀἁσκέων (ὧν), Ῥ. Ῥζτ685. οὗ ἀσκέω. 
ἄσ-μενος, μένη, μενον, 86]. 

[Ρτοῦ. ἔοΥ ἄδ-μενος ; ἔτ. τοοῦ ἀδ, 
ὙΒΘΠΟΘ ἀ(ν)δ-άνω, ἥδ-ομαι, “ἴο 
Ῥίθαξθ᾽᾿᾽᾿ Τῇ Ῥ858. ζοτο : ῥίδαξεᾶ, 
εἰεϊσπέεα. σίαᾶ. 

ἀσπο-ίς, ἴδος (δὲ. 
ἀσπίσι,1, 6), ἢ. Α εἠιεϊα. 
ἄσφαλτος: ου, ἢ. Α4ςρλαϊ, 

ὀϊέμεγηρη. 
αὖ, τᾶν. : 1. Ασαΐπ, αἀπειρ. α- 

Ἴπεεῖ,.--Ὡ. Οη ἐδλε οἶμον" ἢαπᾶ, ἵπ 
ἐμττ.-- 3. ΕᾺΡΈΝΕΙ,, Τοῦ δου ο}, ὃ6- 
εἴας, 

ῬΙΌΓ. 

δεγ 8; 2,16.---ΑΒβ Βαθβῦ. οὗ 811 Ῥϑυ - 
ΞΟΏΒ: 17 πιυϑεῖ, γοῖς ψοιγϑεοῖ, ἠδ 
᾿ιμιβοῖ; οἷ. 1,2; 8 8.-.2. ὙΠ Ὰ 
ἈΥΌΙΟΙΘ φγθῆχθρα, ἴπ 311 βΌΠΟΥΚ 
δηαἃ σαϑβοβ: Τὴ βαηηδ; 2, 10 :---οἰἴ 
4, 11 τὶ ἐκ τοῦ αὐτοῦ ΞΕΡΡΙΥ 
τόπου (““ΡὈΙΔ66᾽᾽), 7γοηιη ἐδε βαἼι6 
Ῥία!ο ΟΥ Ά 8ροί, ---Α5. ϑαυϊδῦ. : 8. 

Ι οἵ αὐτοί, τὰ. ΤῊΣ ξαπὶο Ῥθγϑοπ5; 
δ, 89.--Ὦ. ταῦτά ({(Ξξετὰ αὐτά), 
Τ᾽. ξαηι ἐπίπσδ; 1, ὃ 22.--ο, τὸ 
τυ τα. Τὴ βαῆις ἐμπίη.--- 3. Α5 
ΒΙΤΏ]6 γὑτόοπ. οἵ ὑμίτα. ῬΘΥΞΟΗ: 

᾿ ΗΕ, δια, ἱὲ; οἴ. 1,2; 4, 14, οἶο.;- 
αὖὺ ὅ, 18 ἢ εἰσὶ Σ αὐτῶν βτρ- 
ΡΠ τινές [δκῖπῃ ἴο Ῥτοὴς αὔ-α 
Ῥτοβοσυθᾶ ἰτὰ ὑπ6 Ζοπα Ἰδπστιασ6], 



6ο ΨΝΟΟΑ δα ΚΥ͂. 

1. αὕτοῦ, κεαν. [ςδᾶνογθΐαὶ "2, Νουΐξ.: δ. 70 εἰαπὰ α΄ὐαᾶὺν οἵ 
ποαΐ. ρΈΠ. ΟὗἨ αὐτός, ““τΕΙῪ "ΟἿ; ἰο εἰαπα αἴοο7.---Ὁ. ὙὝΤΟ εἰς : 
( Αὐ {6 ὙεΥῪ " ΡΪβδο6; Π6ΠΟ6) ᾿ ΤῸ ρῸ ἐπίο ἃ ἈἾδοθ δηᾶ ἔποσθ 
ΟἿ 1Λεγε. -- 2, ἤεγε, οπ {με εἰαπὰ αὐραν οΥ ομΐ ὁ (δ τραῃ.--Ε, 

ΤῸ αφεογί, ἀφρατνί, οἴο.---38, ΜῬ|ΔΑ.: 
2 αὐτοῦ, τηδβο. δηᾶ ποαΐ. ; ἀφ- «ἴσταμαι, (“Τὸ τοδκθοηθ᾽᾿Ὲ 

Ε6}. 5βίηρ. οὗ αὐτός. Β6]Σ εἴδη δα "ἡ; ὮΘ6ΘΏ66) 70 
ὃ. αὑτοῦ, αὑτῷ, Αὐεῖς ἴον νον ἀερατέ; "πὶ δὲ 6, 21 πίτη 

ἑαυτοῦ, ἑαυτῷ ; Β66 ἑαυτοῦ. “6ρ6η. οὗ Βεραγδξϊου Ὗ δ 107].--- 
ἀ-φφάν-ἠής, ἐς, δᾶϊ. [ἀ, Ν.Β. ΕἼΟΙᾺ Ῥεχῖ. ἀφέστηκ-α Ὑγ88 

“ποῦ "ἢ; φαν, τοοῦ οὗ φαίν-ω, ““ἴο ̓  Τογτηο ἃ 85 οἱᾶ Αἴῆο ζαῦ. ἀφ- 
Βῃονν᾽ ̓  φαίντ-ομαι, ἡ “ἴο ΔΡΡΡΕΩΙ “ἘΝ ἐφ ἀφεστήκ-σω) ; 868 4, ὅ. 
( Νοῦ δρροαυΐίηρσ ᾽; Βεποθὺ Οὗ ἀ-φύλ ακ-τος, τον, δᾶ]. [{ῸΣ 
ὑΒῖηρΒ : ϑ'εογεί, ἀπῆποισπι, Ῥτιυαίο,  ἀ-φύλαγ-τος ; ἔτ. ὦ, τπιοσ.; φυλάσ- 
85 ΟΡΡ. ἴο ψῇηδὺ ζ8115 ὉΠΟΥ͂ ἴΠῃ6 σω (-Ξ- φυλάγ-σω), “ἴο ρστιατᾷ " 
ῬΈΡΙΪΟ 6γ6. Οἱ ΐηρβ : ὕπσματγαεα. 
ἀφεικέναι, Ρετῆ. ἱπῆ. οἱ ᾿᾽᾿Αχαιςός, οὔ, πι. [᾿Αχαι-ός, 

ἀφίημι. ““ ΒΘ] ρΊηρσ ὕο- ΑΘ :68,᾽᾽ [86 οδϑῃ- 
ἀφεῖναι, 2. δοΙ. ἰηΐ, οὗὨἁ  ἐγ81 ρὑγουίποβ οὗ ὅπ Ῥεϊοροηπο- 

ἀφίημι. 5115 (ΠΟῪ ΜΟΓΘΔ); ““ΔΟΏ: 845 4 
ἀφείς, εἶσα, έν, Ῥ, 2. 807. ἰ πιαπ 07, Αεΐαα; απ Δεϊααή. 

οὗ ἀφίη ἀχάριστος, τον, 84]. [ἴοσ 
ἀφέξει σθαι, ἔπξ. ἱπῆ, τηΐϊᾶ. οὗὨ ἱ ἀ-χάριδ-τος Τρ, ᾧ, ὰσδ Ὁ 

ἀπέχω χαρίζομαι (Ξ χαρίδ- σομαι), ““ἴὸ 
ἀφεστήξω, οἱᾶ Αὐέϊο. ξπῦ. οὗ 

ἀφίστημι; 566 ἀφίστημι αὖ 6πᾶ. 
ἀφ-ίημι, ἔ, -«ἥσω, Ῥ. -εῖκα, 

1. ΔΟΥ͂. -ῆκα, Υ. ἃ. [ἀπ-ό (566 
ἀπό), ““Τοτμ᾽" ; ἴημι, “ ἴο Βοπα ᾽ 
1. 70 ξεπᾶ 7ζογίῃ, Ἰδὲ οαξ; 8, 13.--- 
2. 70 ἱεΐ ἴοοξβε; 2, 20. 
ἀφ- ικνέομαι (- ικνοῦμια!ι), 

Ξ, τίξομαι, Ῥ- “ἴγμαι, 3. Β80Τ. 
-ἰκόμην,Υ. τηϊᾶ, [ἀ-πό (66 ἀπό), 
ἀϑηοῦϊηρσ ““ σοι] θ᾽ ; ἱκνέ- 
ομαι, ““ἴο σΟΠ16᾽ (ΤῸ ΟΟΤΙΏ6 
αὔἰΐθ " ἐο ἃ ῬΪδοθ ἢ Π6η66) 70 

Ὀ6 ΡΙϑαβίησ 7 οΐ ρίφαξίπα; τπ- 
»]εαξῖπσ, τωιρ[φαβατέ.--- 5 ϑαθβῦ.: 
ἀχάριστα, ων, π. ΡΙυτ. ὕπ- 
»ίεαβαπέ ἐδμιῖπρε :--τοὺκ ἀχάριστα, 
ποΐ ὠπρ[εαδαπέ, 1.6. τετ »[εαξαπί 
ἐπῖπϑ. 
ἀχαρίστ-ως, εᾶν. [ἀχάριστ- 

ος. ““πηδηκοᾶ ἢ ( Αἴτεν [86 
ΤῊΒΠΠΘΥ οὗ {πα ἀχάριστος" 
Π6η66) Ῥ δου ἱμαπᾶς. 

αττῖνο. 
ἀφικόμ,ην, 2. 8δογΥ. ἱπᾶ. οὗ Β΄ - δύω, ἐιρο; δεύτερος, δεοοπᾶ. 

ἀφικνέομαι. Βαβυλών, ὥνος, ἔ. Μαδνίοι; 
ἀσισταῖμτον, ΡΥ͵ΕΒ. ορῦ. τοϊᾷ. ᾿ 6 πηθίτορο 8 οὗ ἔπῃθ ΒδΌγ]ο- 

οὗ ἀφίστημι. Αξϑυσῖβδη Ἐτηρῖσα ἴῃ Μοξοροίΐδχζη- 
ἀφ- ἰστημε, Ξ, ἀπο-στήσω, 

1. 8ΟΥ, ἀπ-έστησα, 8δἃΞ Υ. 8. ἴπ 
Οϑ 1584] ἔοτοο :-- θπ 85 συ. ἢ. ἢ. 
ἀφ-έστηκα, 2. ΞΟΥ͂. ἀπ-έστην 
[ἀπ-ό (Ε66 ἀπό), ““ νγὰν ""; ἵστημι, Εἄβὕύλών-ἴος, ἴα, ἴον; 566 
Εἰς.. “ἴο τῆδξκο- ἴο βἰβδηα᾽" ; ἴῃ ΐ Βαβυλών.- 
Ῥεσῖ., δίς., ““ἴο βίαπᾶ᾽ 1. Δοῦ.: βακτηρία, ἴας, ἔ. ΠΙΚΘ 
(ὙἼὸ οαπξθ ἴο εἰαθᾶ δυγαΥ ̓᾿ ; ἰ βάκτρον, οοπποοΐοᾶ ὙΠ βα-ίνω, 
Β6η06) 70 »ιΐξ ατραν, τ πιοῦδ.--- ἰ “ ἴο 50 Α εἰαῦ', κἴοἷ 

ἴα : ἴζ5 τυ ηβ 816 ζουπᾶ 8δὖ΄ ΗΠΠ6, 
ἴῃ [Υ8Κ ΑΥδῃϊ.---θποθ, Βαβυλών- 
ἴος, ἴα, ἴον, 84]. ΟΥ̓, οΟΥ δεϊοηισίπσ 
ἐο, Βαῤνίοπ ; Βαδνυϊοπίαπ. 

ἀαακισ τσ λον τ ττικακ ταν κυ τοι υαιυαυυσειι ατυυυυυυυηὅΙαὐυὺ͵ὐηυιύσιύυαἩ υΙυυὐτυυυηὕὐυεὕὔὕΥιυὅὔὐτῷυὔὔῦΔ(....ὕ....κν5δζ(ΣΧ«ΧψΨκαὄὥ.ὕ.................ὕ..ὕ.................΄΄’}}Ὄᾧ-Ὁὦ-Κ«......... .......΄-.--.-ς..-΄΄ΦὋᾧὋὃὺὕ} 22... ς΄... ..΄ῆ΄ -. 

ἄχρι, οοη]. ὕπίϊ, εἰ {ἶι6 ἐΐπιε 
ἐμαί. 



ΨΟΓΑδΒΌζΑ ΡΥ. 

πρλασον, ου, ἴ. (ᾳ. Ἀπ ΒΟΟΙΉ. 
--2.) Ο Ρβδίτη-ἴγ668 : Α ἀαίο. 

ἄπτω,ἴ. βώψω, γ.8ἃ. Τὸ ἀϊ». 
ἄάπτων, ουσα, ον, Ῥ. ΡΓΕΒ. 

οὗ βάπτω. 
αρβἄρ-ἵκός, ἱκή, ἵκόν, 8]. 

[βάρβαρ-ος, “8 ὈδΥΡΑτῖδῃ ᾽] 
(Ῥεοσίδιηΐηρσ ἴὸ 8 πδομον» ᾿ 
Ἀ6Π06) δαγδατίο, δαγϑαγίατι, 707᾽- 

εἴσπ. 
ΝΣ: βάρ-Βἄρ-ος, ον, δα]. [π5τ- 
8ΠΥ τοσδχαρα 85 ζοχτηθᾶ ΣΤΌΤη ἐπ 8 
μα ἄξος Βαγϑατοιβ ; ἷἴ.6, ποὺ 
ΟἼΘΕΘΚΕ; ,ογεῖσῃ. -- ᾽λ8 ϑυθβί.: 
βάρβἄρος, ου, 6. Α δαγῶα;-. 
ἑαπ ».70»εἴστεν". 
.. βάρβἄρος, 

δαγ. [βαρ-ύς, 
Φ ἬΡΘΥΥ, Ραϊη τ] 1. Πεαυϊίῳ : 
τ--βαρέως φέρειν, (ἐο δεαῖ' πεαυϊϊῳ, 
ἴ,6.) ἐο ἰαζε τ ΟΥ̓ αητῖϑ5 ; 0 7εεὶ 
ασστὶευεα αἐ; 1, 4.---. γριὰ »αΐπ, 
αἷ ἔοΥ φέχαζίοῃ ; 1,9. 

ασίλ-ειος, εια, εἰον, 84].-Ξ 
βασιλικός. 
Βασϊλεύς, έος, Αἰ. έως, τὰ 

1. Α ζίησ.---2. ΤῊΕ ἀϊπρ; (Βοτη8. 
1 Ώ68, 85 δὖ 8, 17, τ Ί μέγας) Τῆς 
στεαέ ζἀΐπσ, ἱ. 6. ἴὍὯΘ6 Κὶηρ οὗ 
Ῥογβίδ. 

ου;; 868 Ἢ 

βἄσϊλ-εύω, ἕ. -εύσω, τ. ῃ. 
[βᾶσϊλ-εύς, “8 Κἰπσ Τὸ δὲ α 
ἀϊπσ; ἰο τωϊο, τεῖσῃ. 
βἀάσϊλεύων, ουσα, ι :ε 

ῬΙ65. οὗ βᾶἄσϊλεύω. 
βἄσϊλ-ἴκός, ἵκή, ἵκόν, 86]. 

[βᾶἄσϊλ-εύς, το. 2, “ ΤῊΞ Κἰπρ᾿᾽ 
Οὗ, οὲ δεϊοπσίησ ο, ἔδ6 ἀϊησ; 
τουαῖ; 2, 12. 
βελτίους, τιδβδο. δῃᾶ ζἔδθῃ. 

ΟΟΠΌΣ, 800. Ρ]ῸΣ, οὗ βελτίων. 
βελτίων, ον, βέλτιστος, 

Ἢ» ον, ἴτγοσ, ΟὍἸΩΡ. δπᾶ ϑυρΡ. οὗ 
ἀγαθός : 566 ϑγαῖνν, 
βλάβ-η, ης; ἢ 

Βυσὶὺ,"» Δ ΡΉΤΟΝ τοοῦὺῦ βλαβ] 
Εἰπέ, κάτι, ἀαπιασε. 
βλακ-εὔω, τγ. ῃ. ἰβλάξ, 

βλακ-ός, ““᾿ἸπαοΙ]οηῦ "7 70 δὲ τη- 
αἀοϊξηξ ΟἹ ἰαξν. 

ον»; 

. [βλάπτω, “ἴο 
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βλάπ-τω, ἔ. βλάψω, Ῥ. βέ- 
βλᾶφα, γ. 8. [ἴοΥ βλάβ-τω; ἔτ. 
τοοὺῦ βλαβ] 4Ὁ δλωγέ, πάγη, 
ααηῃηιασε. 

βοήθ-εια, είας, ἔ, [βοηθ-ός, 
“8, ΠΘΙΡΟΓ Ἴ Πεῖρ, αἰᾶ, αδϑὶεί- 
απο. 
βοηθ-έω (-ὥὦ), ἢ. -ἥσω, Ρ. 

(βε-βοήθ)-ηκα, Υ. ἢ. [14.}] (“Τὸ 
ὍΘ 8 βοηθός᾽᾽; ὨΘ6ΠΟ06) 70 δεῖν, 
αἰά, αεεὶδί; -- αὖ ὅ,. 20 πΠῈ 
ὯὯδϑ. [δ 102, (8)]; οἷ. ῬΣΙΤΏΘΟΥ, 
δ 106 (8). 
βοηθῆσαι, 1. δοῖ. ἰηπξ, οὗ 

βοηθέω. 
βοηθήσων, ουσα, ον, Ρ. ζαῦ, 

οὗ βοηθέω. 
Βοιώτι-ος, ου, τη. [Βοιώτι- 

ος» “ Οὗ, ογ7" ὈΘ]οΠρΊηρ ἴο, Βοροὐϊδ ; 
δι Βίδῦθ οὗ οϑῃΐσϑὶ τεθοθ, οἢ ὑῃ6 
Ὀοτᾶθυβ οὗ Αὐὐϊοα᾽ Ἱ Α4Ἁ πιαη οἤ 
Βαοΐῖϊζα; α Βαοίϊαπ. 
βουλεύσασθαι, 1. δοτΙ. ᾿ηΐ, 

τηϊά, οὗ βουλεύω.- 
βουλ-εύω, ἔ. -εύσω, Ῥ. (βε- 

βούλ)-ευκα; Υ. 8. [βουλ-ἥ;, “ σουη- 
561, ΡΙ8ὴ.᾽ 1. Αοὔ.: ΤῸ ρίαπ, ἀε- 
οἵδε, ἀοἰδογαΐς ΟἸ ΟΥ̓ αδοιΐξ α παρ ἢ 
-- 2. ΜΙά.: βουλεύ- τομαι, ἢ 
-σομαι, 1. ΒΟΥ. ἐξβουχιυιόβιν». 
Το ἕαζε οσομηδοῖ εὐἱΐ, ΟΦ 5 δεῖ; ἰο 
αεϊδεοναίς. 
βούλ-ομαι, ἢ. -ἥσομαι, νῬ. 

(βε-βούλ)-ημαι, 2. Ῥ- (βέ-βουλ)- 
ἂ Ὑ τ 8.5 ΟμΘ: 1710 λαῦεξ 
α υἱδῇ ΟΥ ἀεεῖνε; ἐο εὐἰϑἢ, αε6- 
δῖγ8, εὐἱϊῖ, δὲ εοἱϊῖπο. --- 2. ὙΠ Ὲ 
Τηΐ, : Ζ700 εἰδῇ, οἴο., ἴο ἅο, θές. 
-- 3. ὙΠῸ Οὐ] δοῦν οἱδᾶβο: 
Τὸ εὐἰδῇ, οἷο., ὑμαῦ βοχηθίμϊηρ 
ΒΗΟΏ]α Ὀ6, εἴς. ---.4, ὙΠῸ Δ0οο.: 
Το «εὐἰδὴ 7017᾽, “σαπέ, Ββοτηθιμϊηρ 
[τοοῦ βουλ, 5ὐτοηροπρᾶ ἔτοσα 
βολ, ακίη ἴο ϑὅδηβ. τοοῦ ΥΕῚ, 
“ ἢ0 ΟΠΟΟ56 ᾽. 
βουλήσομαι, ξαῦ. ἱπᾶ. οὗ 

βούλομαι. 
βουλοίμην, 

βούλομαι. 
βουλόμενος, η; ον, Ῥ. ΡὈΓΘΒ. 

οὗ βούλομαι. 

ῬΠ65. ορῦ. οἱ 
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βοῦς, βοός, σοΙη. 
Α εοὺν, οΣ.--2. ῬΊυτΤ.: 

ἔγου ὑπ δου πη βο, ΠΘΠΟΘ βο- 
ἄω, αιιἃ 50 “06 ἸοΥῚΠ5 07" Ὀ6]- 
Ἰουγίρ ΟΠ Θ᾽ 
ἴο 86 Ξϑξδηβουγιῦ σο, “ἃ ὈΠ8Ὶ], 

: 800. ἴ0 ΟΥΘΙΒ, Δ ΚΊῚ 

ΟΟὟ ἢ ; δῃᾶ 1ῃ Ῥ]Χ. ““ οαὐῦ]6᾽᾽᾽]. 

γάμος, οὐ, ἴθ. Μαγτίαρε, 
Ὠϊαΐ)" Ἱη ΟΊ. : 
γάρ, οοη]. δον", 
γαστ-ήρ; ἔρος ρός, τη. 776 

ὀεὶϊψ, δίοπιαοϊ, [ργοΟὺῦ. δκίη ἴο 
5384η8. αίμαγ-α, “Ὅλ. 6 Ὀ611Υ ᾽. 
γέ, Θμο οὐ. Ῥαγίϊο]θ : 4 ἰφαϑί, 

ἱπαφεα, αὐ ἀπῷ Ταΐε [ΡΥΟΌ. δ ΕΪη ἴο 
Ξδηβ. σία ΟΥ σπᾶ, δὲ. οἱᾶ γτο- 
ΠΟΙΏΪη81] 856]. 
γεγενημένος; η, ον, Ῥ. Ρετέ. 

ῬΑ85. οὗ γίγνομαι. 

“εγογώς, υἱα, ός, Ρ. Ῥοσί, οἵ 
γίγνομαι :- - γεγονὼς -ἀπό, 5}7ωη0 
γοπι; 1, ὃ; οἵ, Ταῦ. ἡδύ δῸ :- 
οἱ τριάκοντα ἔτη γεγονότες, (ψιο86 
μαυΐπς ϑέόπ δ07} ἐμῖγ έν ψδα7., 1.6.) 
ἐμοϑα ὠὐὴοὸ 1τὉὈὉ0671.6 ἐμὶν ψεαῦ δ Ο7 ασε; 
8, 12: οἵ, Ταῦ. παΐτιβ 10118. ὈΥῪ 
800. οὗ {ἶϊπη6 8ἃη ἃ. ὨΌ͵ΏΘΙΔ] 
86]. 
γέγραπται, 8. Ρ6Ι5. 5ίηρ. 

Ῥοσέ, 1η4, 855. οὗ γράφω ;---ἰιδοᾶ 
ἸΤ ΡΘΥΒΟΏΔΠΥ δὖ 6, 4. 
γείτων, ονος; ΟΟἸΏΤη. ΡΘη. Α 

πεῖσλδοι". --Α5 86]. : Διεῖσμθου- 
ἔησ, δογ 7: ΟΠ. 
͵ελ- άω (- ῶ), ἔ, -ἄσω διὰ 

«ἄσομαι, 1. ΒΟΥ. μι γέλ)-ασα, Υ.Ἡ. 
70 Ἰαιισὴ [8οο. ὕο ΒΟΙη6 δ Κίῃ ὕο 
585. τοοῦ Β:,Ά), “ ἴο 6 ρσ]δα᾽"; 
800. ἴο ΟὔΒΟΥΒ ΑΕΥ,“ ἴο ἀρβίγθ᾽᾽ 1. 
γεν- εἄ, εᾶς, ἴ. γεν, ᾿'τοοῦ 

γίγνομαι, ““ἴο Ὀ6 μονα ἐλ τ 
ὈΘΙηΡ ὈΟΤῚ ᾽" ; Β6Πη66) βίγίλ. 
γενει-άω (-ῶ), ν. ἢ. [γένει- 

ον, “8 Ὀ6641α 7 70 σγοῖῦ, ΟΥ σεΐ, 
α δεαγα. 
γενειῶντα, τηᾶδο, 8.06. βίηρ. 

οὗ γενειάων (-ῶν), Ῥ. Ῥ͵Γ65. οὗ 
γενειάω 

Β6.: 1, , 
Οαἰς ἴπ᾿ 

ΟΟἸΙθοῦΐνα ἴοσοθ [δοὺ. ὕο βΒοπὶθ 

νοΩΑ σμακιε. 

γενέσθαι, 2. 8Δ0Γ, ἱπῇ, οἵ 
᾿ γίγνομαι. 

γενοίμην, 2. δΔοΥ. ορῦ. οἵ 
Ὑέγνοιιαε. 
γέῤῥον, ον, π. [ΘΟΠΊΠΙΟΝΥ͂ 

Βκρ . ν΄ ἴο εἴρω, ““ἴο Ρ]αἰῦ ο7" ἴῃ- 
ἃ ὕθσεϊδοθ ἢ (“ ΤΠαῦ ν ΒΊΟἢ 18 ἰπΐοσ- 
᾿Ἰαορᾶ ἢ: ΒΘμΟΟ, “δὴ. ἱ{δπίησ 
πδᾶθ οὗ Ὁ ΊΟΚΟΥ- γ᾽ ; Π6Π66) 

᾿Α ερϊοκο»"-ὁηϊοῖα, οἵ ΟὈΙΟΩΡ ΒΏΔΡΕ, 
᾿8δηᾷ οογοχοᾶ τὶ οχ- Ια6, βιοἢ 
88 γγὲβ βρᾶ ὈΥ Ῥθιβίϑῃ βΒο] αἴ 618. 
γέφῦὕρα, ας, 1. Α ὀγίασε. 
γί-γν-ομαι (γί-ν-ομ,α.), ἔ, 

γενήσομαι; Ζ. 
ἐγενόμην, Υ. ταϊᾶ, ἸΤΥΘς. [το Ρ]1ο- 
δἰβᾶ πὰ αἰζουθᾶ ἔν, τοοῦ γεν, 
δκίη ἤο ϑ'δῃβοσι τοοῦ σΚΆ, ἴῃ 1η- 
Υ8:}8. ἴΟΥῸ6, ““ ἴο 6 Ῥογῃ; αἶβο, 
““ ἴο ὈΘΟΟΙη6, δκθ ῬΪδο8 ᾽ Ἢ 
70 δ6;---ὖὺ 2, 8 ΒΌΡΡΙΥ καλά δοἴϊξοι 
ἐγίγνετο ; 1τὉὈ 67,6 ποί 7αυοιτ' αὖϊ6.--- 
2. 17Ὸ ϑεοοῖηξ. --- 38. 710 ΟδΟΊΜ7', 
μαρρεπ, ἰαζε ρίῖίασε. --- 4, Τὸ ὃέ 
ΘΟΥΊ ΟΥ̓ 8ρ7 τ. 
γιγνόμενος, ἢ. Ὅν, Ἐ. ῬΓΕΒ. 

οὗ γιγνόμαι :---τούτων γιγνομένων, 
θη. ΑΡβ. [8 118]; οἵὗ, Ῥυΐπηοτ, 
δ 12 
γι-γνώ- σκω (γι-νώ-σκω), 

ἔ, γνώ-σω, γνώ-σομαι, Ῥ. ἔ-γνω- 
κα, 2. 80Υ. ἔ-γνω-ν (μμροσγαῦ. 
γνῶθι, 5:10]. γνῶ, ᾧς, ᾧ, ορῦ. 
γνοίην, ἴῃ. γνῶναι, Ρασῦ. γνούς), 
γ.8.: 1, 70 Ῥεγοεῖνε, πιατ , ἰξαΤΉ, 
οἷο. ---Ἴη Ῥαϑὺ ἔβθῃβθβ, 0 ζπου.--Ὦ, 
γι Ῥατῦ. ἴῃ οομοοσᾷ στ 
Οὐ]εοῦ : 7ὺ ἔποιν ἱμαξ ΟἿ, εἴς.» 
15, είς.; 5668 ὅ, 19.-ὲϑ, 70 ὅδ οἵ 
ορίπϊοι; ὅ, ΜΕ: ἡ ΤΤΏΡΘΙ5. Ῥαβ8.: 
ἐγνώσθη, ἐ ταϑ ἀποῦη; 4, 22.--- 
Ῥαξββ. : γι-γνώ-σκομαι (γι- 
νώ- σκομιαι), ΡῬ. ἔγνω-σμαι, 1. 
8ΟΙ, ἐ-γνώ-σθην, ἴ. γνω-σθήσομαι 
[τοοῦ γνῶ, δκίπ ἴο . τοοῦ 
ΧΆ, ““ἴο Κπον" ; οἵ. 1μδὖ, “το- 
500, ̓  ἘΠ’. “Κηον ᾽. 
γιγνώσκων, ουσα, 

Ῥ͵ΕΒ, οὗ γιγνώσκω. 
Γλοῦς, οὔ, τὰῃ. . Οἴμδ; ἴμ68 

805) οὗ Τάτηοβ. ὕροῃ Ατίαχ. 

Ῥ. γέγονα, 2. ΔΟΥ.. 

ον... «Ἐπ 
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ΨνΟΟΩΑ λα ΝΥ. 

ΟΥΧΟΘ. Ῥ͵Οοϊδίτηΐηρ 8 ΘΙ ΠΘΞΟΥ 
Β6 δορδῃπᾶομθαᾶ ἔῃ αὑθθκβ, δᾶ 
Ὑγοπῦ ΟΥ̓ ἴοὸ 86 Κίησ, τὺ ἢ 
ΠΟΤ ΒΘ ΒΟΟΠ 5ἰοοῦ ἴῃ ΒΡ ἔαγν- 
ΟἿΓΪ ; 566 ΤΑΠῦ5. 
γνούς, οῦσα, οὖν, Ῥ. 2. δοτ. 

οὗ γιγνώσκω. 
απ μη, μης, ἔ. ἴγνω, τοοῦ 

γι-γνώ-σκω, “0 ΚΗΟΥ 
( ΤΗδῦ - πο Κπονβ ᾿᾿; ΠΘΠΟ6) 
1. Μιπᾶ: --- τὴν γνώμην ἔχειν 
πρός, ἰο λατὸ ἐδ πεϊπα αἰτϑοῖρα ἐο- 
εν 1.6. ἐο δ ἱποεϊέπεα ἐοισαγαξ, 
οἴο.---2, Ορὶπίοη, οἷο. --- 8, 7.- 
ἐεπέϊοτι, ῬῈ7ΡΟΞ 6, ἀεδῖστ, Ῥίαη. 
Γοργίας, ου, τη. ΘΟογσίαδ; 

3" Οαθοκ βορῃϊβὺ οὗ Τιϑοιύϊηϊ ἴῃ 

γράφ-ω, ἔ. γράψω (-- γράφ- 
σω), Ῥ. γέ-γραφ-α, 1. 8οΥ. ἔγραψ- 
α Ἄρα ὑπωή πτ σ.ς ἸΑρῖ,: 
δι. 70 ιογϊέε.---Ὦ. Τὸ εογϊΐο ἀπ αἀο- 
οοπέ Οὗ, ἰο πατγαΐε, εἴς.--2. 
Ῥαββ.: γράφ-ομαι, Ρ. γέγραμ- 
μαι (Ξεγέ-γραφ-μαι), 1. 8ΟΥ. ξ 

, γράφ-θην, 32. ΘΟΙ. ἐ-γράφ-ην, ἴ 
᾿“γραφ-ήσομαι. ἴ 

γυναικός, 56. 5ἷπρ. 

"γῦν:ἡ, αικός, ἔ. (“51:6 ψἘῸ 
Του": Πδϑῆοθ, “δα νο- 

ΙΩΒ} ἢ ; Π6Π66) Α εὐἰγο [8δκῖπη ἕο 
Ξ8185. τοοὺ ΤΑΝ, ἰπ ἐγϑηβι ϊνθ 
ἔογοθ, ““ ἴο Ὀτίὶπρ' ἕοσξῃ ᾽. 

οὗ 

το, ἐ ον; ἴΏ. δαῃι- 
α 8 Ξρασία, ἀθ- 
Ροξθᾶ ἐῃγοιρὴ ἐπ ᾿ἰηὐσχίστιθς οὗ 
ΟἸδοιηθμθα. Ῥαββίησ οὐδὰσ ἰπίο 
᾿Αβξίῖβ, "6 σγὰβ ΒΟΠΟΌΤΣΘΌΙΥ τοοοΐγ- 
οἃ ὉΥ Ῥαγῖπ Ἡγβέαβροθ, 80 
τ σα τ αμιν Βΐτη τὴ Ἰαπᾶ πᾶ 

δᾶπᾶν-ἀἄω (-ῶὦ), ἔ. -ἥσω, Ρ. 
υτλαςς υράντα 1. 507. ἡ ἀτυῶα ἃς ἃ 
ἢσα, Ὑ. ἃ. [δαπάν-η. ““ΘΟΧχρΡοπᾶϊ- 

- ἤπ18 1 Ζ7Ὸ ἐτρεηᾶ, ἴαν οἱ, δρεπὰ 
ΟΠΘ᾽Β ΤηΘ8Π5, δἴο. :---ὐ ἢ εἰς, ἐο 
ἄχ (ΟΠ6᾽ 5 ΤΙΏθ8}8, εἰσ. τροῖὶ; 

-ρ’΄--Ἐ.΄΄-΄-ρ5-.-.....΄“΄ΠΠΡὖΡϑΠὖΡὖ΄΄Ψ΄ἷ΄ἷ΄ὉΒὉΒὉ 
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δᾶαρεικός, κοῦ, τη. Α ἀαγῖε; 
8δ' Ῥουβίδῃη σοὶ οοἷἰπ τ 20 Αὐὐὶο 
αἀγδοῦσηθθ [ς{πΠ6 οτἱρίὶη οὗ 815 
ΟΥΩ 15 ὈΥ Ξοπη6 αὐὐτγιὶ το ἴο 
Θάτῖτ5, Κἰηρ᾽ οὗ Ῥϑυβία, ὈὉΥ ΠΟΙᾺ 
ὑβ Κἰμα οὗ ΤΠΟΠΘΥ τγὰβ5 βαϊα ὅο 
ΒαΥῦθ ὈΘΘὴ ΟΟἰπΘᾶ ; ὈΥ̓͂ ΟΥ̓ΒΘΥΒ ἴο 
Ῥουβίδῃηῃ ααὔ7- ἃ, “ἃ Κἰπρ ᾽᾽; 50 
ἐμαῦ ἴῃ ὑ815 Ἰαύξοσ οϑ88 1Ὁ 15 οὗ 
Κιἰπᾶγοα οὐἱρσίη ἰ ὑπ6 ἘΠΡῚ- 
15} ““ Βουθσδίβη ᾽). 
δασέος, τηᾶϑο. δῃᾷ πραΐ. 

56η, βίην, οὗ δασύς. 
διε οι εἴας ὦ. .ϑδι πιλ᾿ ς 

ΤὨϊοξ. --- 2. ὙΠ ἀθδη. : Ζ7ΤἼϊοξ 
ιὐτέϊ,, 1.6. γέ οΥ; 4, 16. 
δέ, οοΠ͵. : 1. Βεΐὶ; 566 μέν.--- 

Ζ. Απὰ, ων έθ ον. 
δεδήλωμαι, Ῥοτῆ, ἱπᾶ. ρΡᾷ88. 

οὗ δηλόω. 
δεδομένος, ἡ, ον, Ῥ. ρΡεοτΐ. 

Ῥ8585. οὗ δίδωμε. 
δέῃ, Ρ͵εβ. ΒΕ]. οἵ δεῖ. 
δέησει, ξαΐ. πᾶ. οὗ δεῖ, 
δεῖ, 50]. δέῃ, ορῦ. δέοι, 1ἴηΐ, 

δεῖν, ραζί. δέον, ἴ. δεήσει, 1. ΔΟΥ. 
ἐδέησε, Υ. τ. ΠΏΡΟΙΒ. [ογτηθᾶ 
ῬΑΤΕΥ το δέω, “ἴο θἱπᾶ,᾽ 
ΡῬδυθγ ἔτοσῃ γἕ.. “ ἴο πρθρᾶ, 
Ι20Κ} 1ὲ 18 πεορβδαῦ, ἱέ ἰδ περί 
7Κμ, οἴο. 

δείλη, ης,. ἢ ΑΠογποοη; 
ΘΞΡ0. ἔῃ ΘΑΥΥῪ ρατὺ οὗ 10. 

δεῖν, ΡΥ65. ἰηΐ. οὗ δεῖ, 
δεινόν, ου ; 868 δεινός. 

δει-νός, νή, νόν, δᾶ]. [ῸΓ 
δειδ-νός ; ἔτ. δείδ- ὦ, ““ἴο ἔθαγ ᾽ 
(ΤῸ 6 ἔρεατρα »" ἨΘΗΟ6) 1. 
ΖΤονΤίδΙ6, Τα» ζμῖ, --- Α5. Θυθβέ. 
δεινόν, ου, π. (“Α τρευστεῖς 
ὑδῖηρ,,᾽" ἐ.6.) 4 ἄαπρο», ρο»1. οἷα. 
-ὦ. Ἰγοπαρ, ζεῖ, ἐμ γαῖ, οἴοθυο7": 
-απαὐ ὅ, 15 τ Τηΐ. 

δειτεν-ἔω (.-ὦ), ἢ. -ἥσω, ν. 
(δε-δείπν)-κα, 1. 8οΥ. (ἐ-δείπν)- 
σα, Ὑ. ἃ. [δεῖπν-ον, ““ 8 Τη6 81 
Το τχακε α πιραΐ ὩΡΟῊ ;---αὖ 2, 4 
ΒΈΡΡΙΥ ἐκεῖνο, τυῃίοῃ 15 οτηϊ θᾶ 
ὈΘέοΥΘ ΤΟ]Πουγἱηρ' ΣῈ]. ὅ τι. 
Ξ δεῖσθαι, Ργε5. 1ηΐ, τηϊᾶ. οἱ 
ξω- 
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δένδρον, ου, ἢ. Α ἐγεε [Ρ͵ΤΟΌ. ! 

δκίη ἴο ὙΡᾺ “4 ἰχ66᾽. 
δεξὶῖά, ἂς ; 566 δεξίος. 
δεξ-ἴός, ἴά, τόν, δᾶ]. Κἰσλέ 

5 Ορροβθᾶ ἴο “"1οξί."" --αβ ϑαυῦϑί.: 
δεξῖά, ἂς, ζ. Α τίρμέ παπάᾶ.--- 
ῬΏΓΑΞΟΒ: 8.. δεξιάν, ΟΥ δεξιάς," 
διδόναι, ἰο σῖσε {μ6 τίσμέ παπᾶ ΟΥ᾽ 
γχίσλί παπᾶ ἃΒ ἃ Ξαϊ δύο, οὔ ᾿ 
85 ἃ Ρ]οᾶρθ οὗ βάθῦν ὕο ΟὨΘ᾽Β᾽ 
ὙΟΤΑ ΟΥ Θηραρσοιβθηῦ, εἴς. ; 866 
8, 28. --- Ὁ. ᾿δεξιάν, ΟΥ δεξιάς, 
φέρειν, ἴο ὕγίπο α τῖσπμέ παπά ΟΥ 
σισλέ παπᾶς, 1.6. ἴο Ὀσΐηρ ἃ βα]ὰὺ- 
ἰαϊΐοη δηᾶὰ ρμὶθᾶρβ οὗ ροοάνη)ι, 
εἔξ., ἴσοσα ὩΠΟὕΠΘΥ π᾿ ὨΪ5 ὈΘὨ ΔΙ : 
Ε66 4, 1 [δεῖ ἴο 8818. ἀαζεῇ-α, 
““ ΟἹονοσ ; ἀαξε,-ἔπα, “ ΟἸονοσ ἢ ; 
ἰἶβο “στἱρηῦ,᾽" δ5 ορροβεᾶ ἴο 161]. 

δέοι, ΡῬ͵Ι65. ορῦ. οὗ δεῖ. 
δεσ-πότ-Ὡς;, ουὅ, Τη.: 1. 4 

ἡπαδίεῖ" ΟΓ α δοῦδε ΟΥ Πποιξεμοϊαᾶ; 
δΒ8 ΟΡΡοβρᾶ ἴο οἰκέτης, ““8 ἀοτΙη- 
εβῦϊο "; δεοὸ 8, 386. -- 2. 4π 
αὐδοϊιίε τε, α ἰοτα; Βε6, 14 
[ΡσΟῦ. δκῖη ἴο ϑὅδηβ. ἀδαηι-»αί-ἴ, 
ἐς ΤΟΆΒΙΟΥ Οὗ 8ι ὨΟυΒ6 ᾽᾽. 
δεῦρο, δᾶν. Ηϊλεν". 
δεύ-τερος, τερα, τερον, 88]. 

ὥδοοπα.--- ἃ ἀυουϊαὶ ΘΧΡΥΙΘΞΞΙΟῚ : 
τὸ δεύτερον, Τλπ6 δεσοπα ἐΐπιε; 2, 
4 [αξκίη, Κα δύ-ο,“ ὕνο,᾽ ἴο ΒΔΏΒ, 
αυὶ, “ὕπο. 

δέω, ζ. δεήσω, Ρ. δεδέηκα, γ. Τ. 
Τὸ ὃς ἵἴπ πεεᾶ οἵ, εἴο. --- ΜΊΑ. : 
δέομιαι, ξ. δεήσομαι, Ῥ. ῬΩ55. 88 
ΙηΪᾶ, δεδέημαι, 1. ΘΟΥ͂. ῬΆΞ5. 8.5 
ΙηΪᾶ, ἐδεήθην : ἃ. ὙΠῸ ἀδεη.: 
70 βίαπα πὶ πεεᾶ οὗ, ἐιραπὲ, εἴα.; 6, 
ὃ.--Ὦ. ΑΙΟΙΘ : 70 δε ἴπ τταπέ ΟΥ 
πεεᾶ:---ὗπὸ τοῦ «δεῖσθαι. 7γοτα ἔδ6 
δεῖπο ἵἴπ τραπὲ ΟΥὁ ὩΠΑΟΙ͂ {4 ἈΓ62- 
δ), 6 ΟΥ ́ τ΄ηΗηοαπέ; .6, 18.--ο, ὙΠῸ 
ἈΑςο. οὗ ἰπΐηρ : (“Τὸ νδηῦ "": 
ὮΘΗΟΘ, 883 ἃ ΤΌ5Ε]10) 70 αδᾷ, ΟΥ 
δεσ, 7ογ; 3, 29:--ὦ δέομαι, ἴοΥ 
ἐκεῖνα, ἃ δέομαι. 

δή, δᾶν.: 1. Οὗ ηδ: δου, 
αἰγεαάν. --- 2. Τὰ τηδτκῖηρ σ0η- 
ηθδούϊομβ : Ζ7λεη.--- 3. ὙΠῸ ἄγε, 
εἴο.: βυξ ΟὈΙΏ6, οπῖψ ΟΟΙΏ6.---. 

ΝΟΟΑΒΟΖΔΑΛΥ͂. 

Ιιαρεᾶ, ἐπ γ - ..-- 
᾿ἸΤΟΒΊΟΔΙΥ : 2π σοοᾶ ἐγιμῆ, 
Ξοοίλ.--5. 1 οὗοΣ Ῥατὸ 

Ι ἴο ᾿τηρασὺ ρυθδίθσ Θχρ] οἰ 688 : 
Ἐχαείϊν, 7μδί, οἴο. 
δῆλος, λη, λον, 8ᾶ.: 1. είν, 

᾿τ-2. Οἴεατ, τπιαπήζεεδί,, Ῥ»ίαῖπ, ευἱά- 
ἐπί ;---ἶἰθι δά νου 8] ἕοσοο, οἰδατῖψ, 

δηλ- Κα (-ὦ), ἢ. -ὥσω, ΨῬ. 
(δε-δήλ)-ωκα, 1. ΒΟΥΙ. (ἐ-δήλ)-ωσα, 
γ. 8. [δῆλ-ος, ““τηδηϊζοβῦ᾽ 1. 
710 τπαζὲ τηαπίζεξί, δβἤσιο.---2, Το. 
»τοῦε, εὐἱάεξποε. --- 3, Τὸ να ραεσν, 
δεέ Ὑογδ, αδοίαγε. -- ῬΡΆΒΒ. : 
(δε-δήλ)τ-ωμαι, .1. Β8ΟΓ. (δηλ) 
ὥώθην, ἴ. -ωθήσομαι; --- αὖῦ  ὅψν Ἃ 
δεδήλωται 15 τιβρᾶ ἴτὴ ᾽ς 

Ῥ͵ΙΘΡ.: 1. 1 66η.: ἃ. 
ΤἈγοισῆ.---Ὦ, ΟΥ 126 : 4 ἐπίετγ- 
ταῖς ο7.-το. ΜΒῃ πιεαπὲδ ΟΥ̓́, ὃν, 
ἐμτουσἢ.-- 2. ΊᾺ Αοο.: Οπ αο- 
οοεπί ΟΥ 7ῸΥ (δ δαΐε οΓ; ὃν τέεαδοπ 
97 [δκῖη ἴο 3818. ἄυ-α, “ ὕπο ᾽Ἶ. 
διαβαίην, 2. 8δοτ. ορῦ. οὗ 

διαβαίνω. 
δια-βαίνω, Ζ. -βήσομαι, Ρ. 

-βέβηκα, 2. 8ΟΙ. δὸς γὰρεν τ. 
[διά, “ΟΥ̓ΘΥ, 8ΟΙΌΒΒ᾽ἢ ας 
““ τὸ Ρο᾽ Τὸ σο ὉΓ Ῥαε5 ΟΥΕΙ͂" ΟΥ̓ 
αΟΥΌδ5; ἴο 07Ὸδ5. 

διαβαίνων, ονσα, ον, Ῥ. 
ῬΥ͵ΕΒ. οὗ διαβαίνω ;-αὖ 4, 24 ξκυρ- 
ΡΙΓῚ αὐτῶν σὰ διαβαιρσυνον, 
γῇ ΑΡ5. [ὃ 99]; οἷ. ῬΙΪΠΊΟΥΙ, 

δια-βάλλω, ἔ. -βαλῶ, ν». 
-«βέβληκα, ν. ἃ. ἀπ ἢ. [διά, 
“ ΤΒΤΟΌΡΉ ᾽᾽ ; βάλλω, ““ἴο 5ΞιΣ 
ὈΥ ἐδγονίηρ]͵ (“ΤῸ βύσίκα 
᾿ὨΣΟΏΡἢ ; Παποθ, ““Ὅο δβύσῖκο 
ΤὨΣΟΌΡΩ ο7᾽ ΟυΠα᾽ ὈΥ͂ ψΟΤ͵άβ, 
εἰς.; ὮΘΠ66) Τὸ εοαϊωπιπίαΐξε, 5ἴαπ- 
αον, {γαάτοο, ἀοοιι86 γαϊξδεῖῃ ;--- αὖ 
6, 26 τί σα. οὗ ῬΕΥ͂ΒΟΙ ; δὖ ὅδ, 
24 ἃ! δὖ ὅ, 237 πιῦποῦῦ ὩΘΘΤΟΥ 
ΟὈΪ οί. 
διαβάλλων, ουσα, ον, Ῥ, 

ῬΙ͵ΙΘβ. οὗ διαβάλλω. 
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ΚΟ(ΚΑ͂ ΒΟΔΑΛΔΥ͂. 

δίάβἄ-σις. σεως, ἔ. [δίαβα- 
ἔνω, “ἴο ΟΥΌΞ55᾽ (“Α οτοββίησ᾽"; 

66) Α4 πιδξαῃ!ϑ ΟΥ̓ ογ ΟΞδίηςσ, 6.8. 
8 Ὀτὶᾶρθ, δος. 

δία, βἄ-τέος. τέα, τέον, τοΓὉ- 
81 δα]. ΠΠα.} Ὑγ1Ὲ δὲ. [ὃ 105] : 
Τῆαξέ τητιξέ"δο ογ 55θα ὉΥ : 4,6. 
δῖᾶβἅἄ-τός, τή, τόν, γϑυθ δ] 

86]. [14.] ΤῸ δε ἐγ ο55εα; σαραδῖφ ο7 
δεῖπσ οΥΟϑϑρα ; ὃ. 9. 
δά βεβηκότες, ΠΟΙ}. ὈΠΠΓ. 

Τηδ50. οὗ διαβεβηκώς, Ρ. Ροτῖ. οὗ 
διαβαίνω. 
δῖάβῆναι, 2. 8ΔοΥ. ἱπῆ, οὗ 

διαβαίνω. 
δῖᾶβολ-ή, ῆς, ἔ. [ἔοτ διά βαλ- 

ἢ; ἵν. δαβάλ-λω, “ἴο σδ]στηπῖ- 
αἰρ ἢ (“Α οδ]υτηπίδιϊηρσ ᾿᾿ : 
Β6Πη66) Οαϊωτηην, δἰαπαεῖ, 7αῖδο 
αοςοιβαΐζϊοη. 

᾿ διαγγελθῇ, 8. Ροῖ5. 5ίησ, 
1. 80Υ. 5:10]. Ῥα 55. οὗ διαγγέλλω. 
δι-αγγέλλω, 2. -αγγελῶ, 

1, 80Υ. -ἥγγειλα, 1. 80ΟΥ. Ῥᾶϑ8. 
-ηγγέλθην, τ. 8. [διά, ἴπ 
““ το σ ΒΟ ΠΪπρ' ΓΟτ Θ᾽ ; ἀγγέλλ- 
ω,. ““ἴο ΒΗ ΠΟΙΠΟΘ᾽᾽ ὉὈΥ 8. ΤΙη68- 
ΞΘΩΡΟΥ}] 70 απποιῆσς ὈΥ͂ ἃ Τη65- 
ΕΘΩΡΘΥ ; ἐοὸ ποίϊζυ, οοηιπιιπῖοαίρ, 
οἷο. 
διαγελᾷν, γΡτοβ. ἰπῇ. οἵ 

διαγελάω δ 6, 26 ἔοΥ' τῷ δια- 
γελᾷν 566 [ὃ 165, 11]. 
δίἅ-γελάω (-ὦ), ζ. -γελάσο- 

μαι, Υ. 8ἃ. [διά, ἴῃ ““ ᾿ἰπύοηξῖνο 
ἔοτοθ" ; γελάω, ““ἴο ἸΔῈ αὖ ᾽ 
(“Τὸ ᾿ΔῸΡΉ συϑϑῦν αὐ ; Ὠ6Π06) 
Τὸ γἱαϊοιῖρ, τποςῖ, 5η1| 667" αἴ. 
δῖἄ-γίγνομαι, ἔξ. -γενήσο- 

μαι, 2. ΒΟΥ. (δι)-εγενόμην, Υ͂. 
τηϊά. [διά, “ ττουρποιιὺ "᾿; γίγνο- 
μαι, “ἴο Ὀ6 (“Τὸ 06 ἐΒτοιρῃ- 
οτὖ᾽,, 84. οογίαϊη ἐΐτηθ ; ὨΘΠΟ6) 
ὙΠ Ῥασῦ.: ΤῸ οοπέϊπιο ἀοὶτρ᾽ ΟΤ' 
ἴο ἅο, εἕς.; 6, ὅ. 

δῖ-ἄγω, ἔ. -ἄξω, τ. 8. [δι-ά, 
ὑπ! ““ἔο ΘΟΠΥΘΥ 

ἔ, -κείσομαι.ὙΥ. 
““ Ξέγϑηρ ΘΗ ηΡ᾽ 

ἔοτοθ " ; κεῖμαι, ἴῃ ἐπ6 ἔοτοθ οὗ ' 
Χο. τι. 
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““ἐο 116 ΤῸ δὲ ἴῃ ἃ οοτίαίη 
Ξέαϊο οὗ τηϊηᾶ, εἰο.; ὁ ὃο αἱϑροϑβδεά 
ΟΥ αβεείρα :-ττάνν φιλικῶς δια- 
κεῖσθαι, ἰο δὲ τὲ 7γϊοπαϊν αἰἶ58- 
ροξβρᾶ : ὅ. 27. 

δῖα-κόσ-ἴοι, ἴαι, ἴα, ΤΌΤ. 
8.6]. ΡῬΙΥ. Ζ7Τιτο ππμπαγ ρα ;---οὖῦ ὅ, 
80 τυῦῖῦ Οθη οὗ ““ἐπϊηρ αἰξίν] - 
πὲραὰ" 5. 112; Θδε. 15 ΣΝ 
ῬΥΙΓΊΘΥ, ὃ 1350 [ΡΓΙΟΌ. δία, Ἰοηρ ἢ- 
ΘΠΘΑ ἔτ. διά, ἴῃ 15 οὑγτη ο] οσοα} 
ζοτοθ οὗ “ὑπο ̓᾿ (Ξ66 διά):--κοσ 
ξεκατ, ἴτ. ὅ8:5. φςαί-α, “8 Βπη- 
ατοα᾽᾽ ; 566 ἑκατόν]. 
δίαλεχθείς, εἶσα, έν, Ῥ. 1. 

ΒΟΥ. Ῥᾶ5Ξ. οὗ διαλέγομαι, 'π τηϊᾶ- 
416 ἔοτορ. 
δῖἄ-λέγομαι, ἔ. -λέξομαι, 

1. 80Υ. (δι)-ελεξάμην, 1. ΒΟΥ. ὈΆ58. 
ἴπ τηϊᾶ, ἔοτοθ (δι)-ελέχθην [διά, 
“0.6 τὶν δ πούπου ᾿ ; λέγομαι͵ 
τηϊᾶ. ἔοττη οὗ λέγω, ““ἴο 5ΒΡ68 Κ᾽" 
(“Τὸ ΞΡϑδκ οὔμϑ τι δ πούμου" : 
ὮΘΏΟ6) 170 εοηύϑῦϑδο, ποία εοπ- 
νογδαΐξίοῃ, αἰδοοιιῦ7)86, οἴα. 

δῖάᾶλεχθείς, εἶσα:. έν, Ῥ. 
1, ΒΟΥ. Ῥ855. (1π τηϊᾶ. ἔοσοθ) οὗ 
δία λέγω. Ξ 
δῖἄ-νοέομαι (-νοοῦμιαι), 

ἔ, -νοήσομαι, Ῥ. -νενόημαι, 1. ΔΟΥ. 
(δι)-ενοήθην, τ. πιϊᾶ., [διά, ἴπ 
“ἐ Ξέσθῃσεῃθηΐησ᾽ ΤΟΥΌΘ᾽᾽ ; νοέομαι, 
τηϊᾶ, ἔοστη οὗ νοέω, “ἰο ὑπίηκ ᾽ 
(“Τὸ ἐδμῖπκ σοτηρ!οϑίθὶν ᾿"᾿; ΠΘΠ66) 
Το πιεαϊίαίο, ἱπέσπα, Ῥι7ΡΟ86. 
διαπεπραγμένος: η: ον, Β- 

Ῥοτῖ. Ραϑξ. οὗ διαπράσσω. 
δῖἄᾶ -τορεύω, γ. 8. διά, 

““ ΔΟΙΌΒΞΘ5, ΓΠΤΟΤΙΡῊ ᾽᾽ ; πορεύω, ““ἴο 
Τ8 Κα ἴο δο, ἤο ΘσΟΏγΘΥ 1. 
Ἀοῦ. : ΤῸ σοπῦϑῃ αΟΥΌ55, ἐγ απ ΡΟΥ 
Οὐοῦ", 8. βύτϑβδζῃ, εἶσ. ; ὅ, 18.---Φ2. 
ΜΙᾶ. : δῖἄᾶ - πορεύομαι, ξἔ. 
-πορεύσομαι, 1. 807. Ῥη855. ἷπ 
τη]. ξογῸ8 : (δι)-επορεύθην, (“Τὸ 
ΤΩ ΚΘ ΟΠΘ᾽5 56} ο ΡῸ Του ΡὮ ἢ ; 
ἨΘΠ66) Τ7ὉῸ Ὀα8ς ἑπτοισῆ, ἐγ αύοῦδε, 
8. ΠΟ ΠΥΓΥ, εἴο. 5 2,11. 
διαπραξάμιενος, ἡ; ον, Ῥ, 

1. δου. τηϊᾶ. οὗ διαπράσσω. 
διαπράξασθαι, διαπράξ.- 

Ε 
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ωμιαι, 1. ΔΟΥ. ἰηξ, δηᾶ 50]. τϊᾶ. 
οὗ διαπράσσω. 
δῖα-πράσσω (Αἰζϊο,-τπτράτ- 

τω), ἴ. -πράξω, ν. ἃ. [διά, “ οοτη- 
ΡῬΙούρὶν " ; πράσσω, “ ἴο ἅο᾽ 1. 
Ἀρῶ, 5 70 αφοοπιρ  ἰδὴ, ῬΕΙ7ΟΥ 77}, 
ἐΠ εεῖ.---2, ΜΙια, : δια-πράσσο- 
μαι (πράττομαι), Ἵ, δια- 
πράξομαι, 1. ΔΟΥ. δι-επραξάμην, 
Ῥ. Ῥϑβξ. διαπέπραγμαι, ἴπ τηϊᾶ, 
ἴογοῦ: 70 εἐβεοί 7ΟΤ ΟἸι6᾽5 δεῖ; ἰο 
σαϊπ ΟΥ̓ οδίαϊη. 
δτ-αρπάζω, ζ. -αρπᾶσω δπᾶ 

-αρπάσομαι, Ρ. τήἥρπάκα, 1. 8ΟΥ. 
-ἥρπασα, ὙΟ. ἃ. [δι-ά, ““ σοτηρ]οῖεο- 
Ιγ " ; ἁρπάζω, “ ἴο ΡΙ ΠΟΥ ΤῸ 
»[ωπαε" σοτηρϊείεϊῳ, ἕο βροῖϊ, οἷο. 

Ῥομο δ. Φι - ἀρπάζξομαι, 
ΡΙΡοσέ. δί-ηρπάσμην, ἴ. δῖ-αρπ- 
ασθήσομαι. 
δῖαρπάσαι, 1. 8Δογ. ἱπῆ, οἵὗ 

ἔς -σημᾶνῶ, 
1, ΔΟΥ͂. (δι)-εσήμηνα, Υ. ἃ. [δῖά, 
ἴη “ΒΥ στ ηΪηΡ᾽ ΤΟΥΟΘ᾽"ἢ ; σημ- 
αίνω, “ ἴο Βίρσηῖῖν 7 70 δἰσπῦν, 
ροῖϊπέ ομΐ, τπέϊηναΐο. 
δῖα-σπείρω, ἔ. -σπερῶ, γΥ. ἃ. 

[διά, ““ Ξοραζαΐϊοῃ ᾽᾿᾿"; σπείρ-ω, “ἴο 
δοδύοσ " 1. Αοὔῦ.: 
βργεαα αδγοαᾶ.---2, Ῥαβξβ5. : δια- 
σπείρομιαι, 1. ξ. -σπαρθήσομαι, 
Ρ. (δι)- -έσπαρμαι, 2. Β8ΟΥ͂. (δὺ)- 
εσπᾶρην. 

δῖἵα- τρίβω, ἢ , «τρίψω, Υ. ἃ. 
[διά, ἴῃ ““ Ξύγοησιπμοηΐηρ Τογοθ᾽ἢ; 
τρίβω, “ἴο ττιῦ ΚῚ ΠΘΏΟΘΘ οὗ {ἴ1η6, 
“το ὙΟΔΣ ΔΎΓΑΥ, ᾽ οἰς.1ὺῚ Τὸ τῦδα7' 
αιραὰ ΟΥ δρεπὰ {τη ; ο ἀεῖαν :--- 
86 δοο. χρόνον 15 ὈΞΏΘΙΙΥ οταϊρᾶ, 
Δ.5 αὖ 8, 9. 
διατρίψω, ζαῦ. ἱπᾶ, οὗ δια- 

τρίβω. 
δῖἄ-φέρω, ξ. (δι)- -οσω πᾶ 

-οίσομαι, 1. 80Υ. ἫΝ τήνεγκα, γ.1. 
[διά, ““Δρᾶτϑ᾽ 

"Σ; 606) ὙΠ. αε6η. 
[8114]: Τὸ αἀἰγεν, ΟΥ̓́δὲ αἰβεγεπί, 
ἔτοτῃ. 
διδάσκ - ἅλος, ἄλου, Τὴ. 

70 δεαίίε»" οΥ ἱ 

ΝΟΟΑ»ύλ Α ΝΥ. 

ι [διδάσκ-ω, “ ἴο ἑοδοὶ "] Οπὲ ὡδὸ 
᾿ ἐξαεδιδδ; α ἰξδαςὶεν", 

δι- δά- -σκω, ἴ. διδάξω, Ῥ. δε- 
δίδᾶχα, 1. ΔοΥ. ἐδίδαξα, Υ. ἃ. [Τ6- 
ἀπρ!οαίοὰ ἔσγοτη σοοῦ δα] 170 
ἰφξαεῖι, πῦον, Θζο. 
διδοίην, Ῥ͵Γ6Β5. ορῦ. οὗ δίδωμι. 
δί-δω-μι, ἔ,. δώσω, Ῥ. δέδωκα, 

1. ΔΟΥΙ. ἔδωκα, ), ΔΟΥ͂. ἔδων, Υ. 8. : 
1. Αοἷ, : ἃ. ΤΌ σίυε.---Ὁ, Τὸ στο 

᾿ φοπισεάς, οἴο., 88 ἃ εἾΓ0.-2ῶώ. - 
᾿ δί-δο-μαι, Ρ. δέδομαι, 1. τὰ 
ἐδόθην,1. ἔξ. δοθήσομαι, 70 ὃὲ σίυεη, 
Ἰρῃσῦῃθηρᾶ δῃα βὐτοησιποποᾶ 

ἔτοτη τοοῦ δο, ακίπ ὕο ϑβδπηβογιῦ 
τοοῦ ΠΑ, ““ἴο ρσῖνγϑ ᾽. 
δτέβην, δ 8ΟΓ. 1πᾶ, οὗ δια- 

βαίνω. 
δῖέβησαν, 8. ῬΟΙΞ. ΡΙΌΥ. 2. 

80Υ. 1η. οὗ διαβαίνω. 
δῖεγενόμν, 32. 8ΔΟΥ, ἱπᾶ, οὗ 

διαγίγνομαι. 
δῖ-ελαύνω, ἔ. -ελᾶσω, Αὐδὶο 

-ελῶ, 1. 80Υ. -ἥλασα, Ὑ. ΤΠ. δι-ά, 
“ς ΞΓΟΠΡΉ ᾽᾽ ; ἐλαίνω, ἴῃ ἔοτοσ οὗ 
““ἐο γτἱᾶ6᾽ - 70 γτίαδ ἰλτοισῆ, 
εμανσο ἱμγουσῆ. 
διελθών, οὖσα, όν, Ῥ. 2. 807. 

οὗ διέρχομαι. 
διεπραξάμιην, 1. 8Δ0γ. ἱπᾶ, 

τη. οὗ διαπράσσω. 
δί-έρχομαι, ἔ. -ελεύσομαι, 

ϑ δ. τῆλθον, γ. πτυἱϊᾶ, [δι-ά, 
“ ΦΗΤΟΌΡ "ἢ; ἔρχομαι, ““ἴο ΘΟ;6 
Ο7᾽ 507 70 οοηιε ΟΥ σὸ ἐμγομσῆ ; 
0 Ῥα88, ΟΥ̓ (7088, ΟΥΕ7". 
διεσήμηνα, 1, 800. ἱπᾶ. οἵ 

διασημαίνω. ᾿ 
διεσπάρθαι, γνετῆ. ἱπῇ, Ῥδ85. 

οὗ διασπείρω. 
διηγγέλθην, 1. δοΥ. ἱπᾶ, 

Ῥᾶξβ. οὗ διαγγέλλω. 
διήλᾶσα, 1. 8οΥ. ἱπᾶ, οἵ 

διελαύνω. 
διήρπαστο, 8. ῬΕΙ5. εἴησ, 

ῬΙΠΌΡοΥΪ, 1πᾶ, Ρ885. οὗ διαρπάζω. 
δίκ-αιος, αια, αἱἰον, ΤΕΣ 

[δίκ-η, ““ 1506 (ΟΥ̓, οὗ 
ὈΘΙοηρῖησ ἴο, δίκ-η Ἧς ᾿πσεφδὴ 
κετὶ γισπέ: ----τὸ δίκαιον, 7ιδίϊοε; 

Ψ . 



στ Ν ΠΠΤ- 

νΟΓΑ δΒΖΑΔΛΥ͂. 

δίκαι-ό της. ότητος. ἴ, [δίκαι- 
ος, “΄ 7αδῦ " (“ΤῊΘ αὐδ ὺν οὗ ὑπ 6 
ἕκαιος ἦ; 606) υὑιβίϊςε, τ- 

Σὶσλέμπεϑς, 
δῖίκαί-ως, δᾶν. [14.] (“ ΑὐξοΥ 

ἔῃ ΤΟΥ οὗ {Π6 δίκαιος ᾿" ; 
Ὦ6η66) ὠὡϊπδέϊῳ, γσλέϊν. 

δίκ-ἡ, ης, ἴ. (“ Τηδὺ ὙγΒ1Οἢ 5 
ΒΠΟΎΤΗ, 15 τηϑηἶγοϑὺ ο7 ΡΡασϑῃηΐ,᾽» 
εἰς., Δα ξΞο, ““Οπβίομῃ, τι58 Ὁ ̓ ἦ᾽ : 
ΒΘΠΟΘ) 1. ἐἰσῆίΐ.---2. υἱιξέϊοο, ἰαῖῦ, 
οἴο.--3-3., δαξίβγασίίζοτε, ΟΥ ρῬεπαϊζέξῳ, 
δσαταθα ὉΥ 8 Ἰπᾶρθ: --- δίκην 
διδόναι, (0 σῖυε 5αΐιδγαοσίίου ἴο 
Ὁ ΠΟΐΠΘΥ, ἢ. 6.) ἰο ΘΕ" ριπῖϑἢ- 
2πεπέ; 0, 21 : δίκην ἔχειν, (ἰο παῦε 
α ρεπαῖδ ἢ 1.6.) ἐο κατὰ βοὺῦ ριηπῖβἢ- 
πιδηΐ; δ, 88 δῃὰ 41 [ΡτΌῸ0. τοοῦ 
δικ-δεικ, ὙΏΘΠΟΘ δείκ-νυμι, 
ακίη ἕο ϑαηβογιὺ χοοῦ ΙΓ, ““ἴο 
ΒΟ}. 

δι-ότι, οοπ]. [ἴῸΥ διὰ τοῦτο, 
ὅτι, ““ο βδοσοιιηῦ οὗ ἐπίβ, ὑμαὺ 
ΤΆΘΓΕΌΤΕ, δεοαῖιδ6 ἐμαΐ, ἱπαϑηχϊμοῇ 

- 48, δίπ|ε. 
που τῤῥηβ ἵνος, ἵνη; ἵνον, 8]. 

[διφθέρ- “4 ἰδημθᾶ πμίᾶθ, 
1ϑδῦμου ΕἾ (““ΟΥὨ, ογ7" ὈΘΙοΠπρΊηρ᾽ ἴο, 
διφθέρα" ; Β6π06) ΟΥ̓, ΟΥ πιαᾶὸ 
οΟΥ̓͂, ἑαππεα ᾿λίάος ΟΥ̓ Ἰφαΐῃε)". 
διώκω, ἢ. διώξω, Ῥ. δεδίωχα, 

1. δοσ. ἐδίωξα, γ. 8. ΤῸ "τ 8:6, 
εἤἴαξο [ῬΡΥΟΌ. ἃ Ιθπρσ ποηθᾶ ἴοστῃ οὗ 
δίω, ““ἴο 866" : δ]Ξςο, “ρμευῦ ἴο 
Βἰρτύ,᾽" οίο. ; δεῖη ἴο ϑὅδηβ. σοοῦ 
ε « ὸ Ώῃ ὙΠ. 

ὀγιῶρυξ; ὠρῦχος, ἔ. [ἴῸΓ δι- 
ὥρυχ-ς ; ἔτ. δῖ-ά, ““ὉΒτοιΡῈ ᾽᾿ ; 
ὠρυχ: ἰθηϑίμοπθᾶ ἕΤΌΤΩ νι τὰ : 
ἃ τοοῦ οὗ ὀρύσσω, ““ἴο "ἢ 
(“ Τρδαῦὺ νοῦ ἰ5 ἀπρ' μναῖς, δὲ 
δι Ῥίδοθ 606) Α οεαπαΐϊ, εἴο. ; 
4, 11, εοἰε. 
δοθῆναι, 1. 801. πῆ. ῬΡαᾳ85. οὗ 

δίδωμι. 
δοκέω, ἢ. δόξω, δοκήσω, Ῥ. 
σον ταν, 1 Ξ δόξω, ἔδοξα, Υ. ἃ. 

1. Αοὔῦ.: ὙΠ ΘΟ] εοὔν 8] 
ἐτ εὐξων Τὸ ἐμίπλ, βδιρροϑβο, ἵπια- 
σὰπε; οἷ. 23, “2. Νοαεΐ. : 8. 

- 70 ϑ8έέῆη, αρρεαν.---Ὁ, Οὗ ὑμῖηρ8 : 

67 

Τὸ ξδϑῃι σοοα, αρρΡεαν' τισδέ ; ἰο ὃ6 
γεδοϊυθα,, ΟΥ̓ ασγ᾽εεα, ὩΡΟΉ ; "δὲ ὃ, 
28, ἄδοξε Βδ5 ταῦτα ἴοΥ 15 βα]θοῦ 
[ὃ 82, α].---Α,« ὙΠῸ Ταῦ, οὗ Ῥ61- 
500 [ὃ 1035] : 70 8φόηι σοοα ἴο, 
οἔρ.--- ΤΉ Ό ΥΒ5. : ἔδοξε, 1ὲ δεοηῃιθα 
σοοα, ἱέ ιταϑ γεδοϊυοα ; οἵ, [ὃ 82, α] 
τ ῬΥΪΤΏΊΘΥ, ὃ 1587, -- ἃ, ὙΠῸ 
Τηΐ, : Τὸ δὲ γοριίοα ΟΥ̓ αεοριεα ἴο 
ὈΘ, εἶς. ; ἰο μαῦυὸ ἐμδ ἐπαταςίον" οὗ 
μοίηρ, εἴ. ο, ἿΣ 
δοκοῖεν, ἔοῦ δοκοίησαν, 8. 

ῬΘΙΒ. Ρ]Γ. οΟὗὨἨ δοκοίην; 560 
δοκοίην. 
δοκοίην, ἴῸὉΥ δοκοῖμι, Ρ͵65. 

οὗ. οὗ δοκέω. 
δόξ-α, ἡς, ἢ. [ἴοΥ δόκ-σα,. ἴτ. 

δοκ-έω, ““ὕο ΒΚ 1 (““Α ὑμ1ηΚ- 
ἴησ᾽); Βθῆοθ) Ζλοισῇέ, οαρεοίῖ- 
αἕΐοπ, ορϊπίοπ, οἷο. 
δόξαι, 1. 6ογ. ᾿ηΐ, οὗ δοκέω. 
δόξας, ἄσα, αν, Ῥ. 1. 8Δ0γ. οὗ 

δοκέω. 
δοξω, ξιΐ, πᾶ. οὗ δοκέω. 
δόρυ, δόρᾶτος, ῃ. (““ ΤίτηΟΥ, 

ὃ ῬΙΔΩΚ,᾽" 88 τηϑᾶβ ἔσχοτη ζθ]1 θᾶ 
ττοοᾶ : ΠΘΠΟΘ, “86 5ῃεαῦὺ᾽᾽ οὗ 8 
ΞΡΘΑΓ ; Ὦ6Π06) Α΄ 5}66α}", ἸαΉ(Ε 
[61 Ἐο 585. αἄγιι, ““τοοῦ ᾽. 
δοῦλ-ος, οὐ, Ιῃ. [ΡΙΟΌ. ΤΟΥ͂ 

δέ-ολ-ος ; τ. δέ-ω, ““ἴο Ὀἰπᾶ ᾿᾽ : 
ὅλ-ος, ““ὙΠΟΙ6 (“Οπ6 ὙΠΟΠΥ͂ 
Ὀοπμα᾽ἢ ; Β6πῸ6) ΑἋἍ ϑ8ἴαῦυε. 
δοῦναι, 2. 8ΔοΥ. ἰηξ, οὗ δίδ- 

ωμι. 
δούπος. ου, τ Α αἴη, σοπη- 

“Ζιβοα βοιπα, οἷο. ; 
δυναίμην, τας ορῦὺ. οἵ 

δύναμαι. 
δύνἄᾶμιαι, ἔ. δυνήσομαι, Ρ. 

δεδύνημαι, Υ. τηϊᾶ. ᾿ττθς.: Ἐς 
Τὸ ὃ6 αδῖ6.---2, ὙΥ1Ὸ 1πξ, : ΤῸ ὃὲ 
αδίδ, ΟΥ ἢαῦο Πιορροῖῦ67", δὗο., ἴο ἅο, 
εἴς.-- 8. πὶ Αοο.: (“ ῊῸ ἨΘ 
ὙΟΥ ἢ " ; Π6ΠΟ06) 70 ὃ εφιῖυσίοηξ 
ἰἔο; 2,13.-4. Τὸ δαῦδ Ῥοῖσει, δὲ 
ροιο Κι. 
δύναμ-ις, ιος, Αὐἰΐα εως, ἢ. 

[δύναμ-αι, “ἴο Ὀ6 8016] (“ἃ 
ὈΘΙηρ᾽ 8Ὸ16,᾽ 07) “ Βαυϊηρ ρου "ἢ; 
ὮΘΠ06) 1, Δ οιῦ67, ἴπ 886 νυἱὶαθϑὺ 

Βω 



οὃ 

δοοορίβαξϊοη οὗ ἰῃ6 τνοχά, --- 2, ! 
οΥ 65, ἰγΌΟΡ5, οἷο. ; 1,18 ; 8,4. 
δυν-ἄτός, ἄτή, ἅἄτόν, δαϊ. 

[δύν-αμαι, “ἴο ὈΘ6 8016 1.0] 
ῬΘΙΒΟΙΒ: “44ὍὋ᾽Ἢἐο, σαραδῖφ. -- 2, ΟΥ 
ἐμΐηρΒ: Α᾽ς ἰο ὃὲ ἄοπε, εἴς. ;΄ 
»οδεῖδίθ. 
δυνήσομαι, 1. ξαΐ. ἱπᾷ, οὗ 

δύναμαι. 
δύνω ; 5661. δύω. 
δύνωμαι, ΡΓΕΒ. 

δύναμαι. 

δύνων, ουσα, ον, Ῥ. ΡΓ65. οὗ 
δύνω :--ἅμα ἡλίῳ δύνοντι, (ἰο- 
σείμετ' εοἰέῃ ἐπ δείξας διπ, 1.6.) 
αἱ διιπϑεΐ; 2, 13, εἴς. 

δύο οἵ δύω (θδεη. δπᾶ ἢ δὅ. 
δυοῖν), 18] ΠΏΤΙΤΩΘΤΔΑΙ, δα]. [δκίη 
ἴο ϑαηβ, αὖἱὶ, “ὕντο ᾿ἤ Τωο ;-- δῦ 
4. 18 ἴῃ αὐςτι δα οι ἴο ἃ ΡΙΧΑΙ 
ὙοΥα, διώρυχας. , 
δυόμενος, η,ον, Ῥ. Ῥ͵αΒ. τηϊᾶ. 

ΟΣ], δύω :---ἥλιος δνόμεμος, δείέϊπο, 
δίιγι, διωδεΐ; 2, 16. 
δύσ-πορος, ον, 84]. [0Υ 

δύσ-περ-ος ; τ. δύς ζἀπβθρασδθθ. 
Ῥγθῆχ), ἀθηούμπρ “αἸΠΟΌΪΟΥ ᾿ : 
περ-άω, ““ἴο Ῥ455᾽ Οὗ τίτεγει. 
εἰς.: Τὸ ὃς »αξεεᾶ εὐ, αἰδοίῳ ;. 
δοαγοεἶν (0 ὃ6 Ῥαβεεᾶ ΟΥ̓ (7586. 

1. δύω (εἴξο δύνω), ἢ, δύσω, 
1, 80Υ. ἔδῦσα, ἴῃ δοϊΐνα ΖΟΥΤΩ, 
γ.1.- Μ|ᾶ, δύομναι, ξ. δύδομαι, ! 
1. 801. ἐδυσἄᾶμην. ΟΥὨ [86 ΒοαγνΘη- 
Ιγ ὈοΑ͂[68 : 70 8εί. 

2. δύω ; ξε6 δύο. 

᾿ Βιδ]. οἵ 

δῶ-ρον, ρου, τ. [δω, τοοῦ οὗ 
δί-δω-μι, “ἴο 
υΥΒΪ ἢ 15 σίγϑῃ ᾽ἢ ; 
»Γδδεπί. 

εἶτα (" Τπδαὶ 

ἐ-άν, οοπῇ. [{0Υ εἰ-άν ; 
εἰ, “1; γαγύϊοϊθ ἄν] ὙΠ. 
Ξηθἠ απ οὐἶΐνγο τηοοῦ : 170 ἐμαΐ οΥ ᾿ 

ὑ παρῖν. ᾿ 80 δε ἐμαΐ; 
ἐάσω, ζαΐ. 1πᾶ. οὗ ἐάω. ᾿ 
ἑαυτοῦ, ἧς, οὗ (αὑτοῦ, 

ἧς, οὔ), τεβοχῖνϑ ὑτοη. οὗ ϑτᾶ ρου- 
ξΞ0η. ΟΥ̓ λίπιβειῦ, Ἀεγϑοῖ, ἰδεῖ: 
- ἐφ᾽ ἑαυτῶν, ὃυ ἐπεπιδεῖτεξβ. 

Ώ6Π06) Α4 σὕϊ," 

ἔτ. ἢ 

ΝΟΟΑ ΒΟΣΑΛΝΥ. 

ἐάω, ἴ, ἐάσω, Ῥ. εἴᾶκα, 1. ποῖ, 
εἴᾶσα, Υ. ἢ. 710 αἰἴΐϊοιρ, δ 7}, 
Ῥεγτηί. 
ἐβουλόμην, τη ροσζ, ᾿πᾶ, οὗ 

βούλομαι. 
ἐγγύς, ἂν. [ακίῃ ἴο ἄγχι, 

ὁ“ ΘΔΥ᾽ Νεαγν, πίρὰ αἱ μαπά.-- 
1 αεη.: ἐγγὺς ἀλλήλων, ΠΕΦΑΤ' 
οπε αἀποίγετ'; 4,1 ; ; οἵ. 4,14. ΩΣ 
ΟὐτΩΡ.: ἐγγύτέρω ; ἢ β50}Ρ.: ἐγγὕτ- 
άτω, 2,11; ἐγγύτᾶτα, 2, 11. 
ἐγγύτατ- τα, ἐγγύὕτάτ-ω, 

ΒῈΡ. δᾶν.; 866 ἐγγύς. 
ἐγενόμην, 2. 8ΔΟΥ. ἱπᾶ, οὗ 

γίγνομαι. 
ἐγ-κέφᾶλ-ος, ον, τι. [ἐγ- 

κέφᾶλ-ος (ἴΟΥ ἐν-κέφᾶλτ-ος ; ἔτ, 
ἐν, “πη; κεφαλΞή, ““ ΒοΔα ᾽), 
“μη πῃ6 6844 (“ Τπδὲ 
ΒΟΉ ἰβ τη τι μοδᾶ᾽" ; 

᾿ ὮΘ6ΠΟΘ, ““ 86 Ὀγαΐη ᾽ἢ᾽ ; ΠΒ6η66) Ὁξἕ 
ΠΡ ση-ἴορξ, ες. : ΖΤῆε θαϊθ]6 ρίξῃ; 
θ, 16. 
ἔγνων, 2. 80Υ. ἱπᾶ, οὗὨ γι- 

γνώσκω. 
ἐγνώσθη, 8. ΡΕΙ͂Ξ. βἰπρ. 1. ΒΟΥ. 

ἰηᾶ, Ῥ8ξβ. οὗ γιγνώσκω ; ἴπ ἴτη- 
ῬΘΥΞΟΏΔΙ] ζΟΙΌΒ δὖῦ 4, 22. 
ἔγραψα, 1. δοΥ. ἱπᾶ. οὗ 

γράφω. 
ἐγώ, Θεη. ἐμοῦ, Θποῖ {6 μουν 

ῬΤΙΌΠ. ῬΘΙΒ. 1. --- ΤΙ οποϊϊο 
γε: ἔγωγε, 1 ἱπαεεᾶ, 1 αἱ ᾿εαϑὲ 
[ακίῃ ἴο ὅ818. αλαπι (Ξ- ἐγών). 
ἐδεήθην, 1. 80Υ. 1πᾶ. Ρδ885. 

οὗ δέομαι. 
ἐδήλωσα, 1. δοῖ. ἱπᾶ. οὗ 

δηλόω. 
πδιώξα, 1. δ. δ]. ΝΣ 

διώκω. ᾿ 

ἔδοξα,, 1. 8ΔοΥ. ᾿πᾶ. οὗ δοκέω. 
ἔδοξε ; 566 δοκέω. 
ἔδοσαν, 8. ῬΕΙΞ. ΡΪΠΓ. 2. 8ΟΙ. 

1ηᾷ. οὗ δίδωμι. 
ἐδῦνάμιην. ἱπηροτῆ, ἱπᾶ, οὗ 

δύνᾶμαι. 
ἔδωκα, 1. 801. πᾶ. οὗ δίδ- 

ωμιε. 

ἔδων, 2. 807. ᾿πᾶ. οὗ δίδωμι. 
ἐζεύγμενος, ἡ», ον, ΡΕΓΙΙς 

ἱ Ῥβ88. οὗ ζεύγνῦμοι. 
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ἐθανατώθην, 1. δοτ. ἰπηᾶ, 
. Οὗ θανατόω. 

ἐθέλω. ξ. ἐθελήσω, Ὁ. ἠθέληκα, 
1. δου. ἠθέλησα, Ὑ. τι. [Δ᾽ οΥ Π6 Υ 
ἔοττη οὗ θέλω] 1. Τὸ ιοἱϊϊ, ὃ6 εὐἰ{1- 
ἑπσ.---. Τ0 ιοΐϊδῆ, ἀεδὶγ, Εἴο. 
ἔθνος; εος ους, Π. Α παίϊοηῃ, 

ἴδ. 
1. εἶ, οοπ΄. 77,:---οΟὀὖἷ-γε, σΟΠ]. 

1) αἱ ᾿φα5ὲ:---οεἰ μή, ἡ ποῖ; ετἰηῖο88; 

.Ἃ εἴ, ὥ, ῬΘΙΒ. 5Βἴηρ. ὑὉγχθ5. 1πᾶ, 
οὗ εἰμί. 
εἰδέναι, ΡῬεοτῖ, ᾿ἰπῦῆ, οὗ εἴδω ; 

566 εἴδω. 
εἶδον, 2. 50γ. ἰπηᾶ. οὗ εἴδω. 
εἶδ-ος, εος ους, ἢ. [εἰδ, τοοῦ 

οὗ εἶδ-ον, ““ἴο 566] (““Α ὑδπίηρ 
Β6ΘῚ ᾿᾿; Β6Π66) ΦΌΩΣ, δἤαρε, οὔο, 
᾿εἴδω νοι ποὺ ἴὰ ὌΡΕΙ ξαΐ. 
εἴσομαι, ΒΟΘΙάοΙΩ εἰ ἥσω, 2. ΒΟΥ, 
εἶδον (ὩΡΕυ. ᾿ϊδὲ, ΒΕ]. ἤἔδω, ῃς; 

ῃ, Ορὺ. ἴδοιμι, ἰπξ, ἴδειν, Ρατύ. 
Ἰδών), Ῥοχῆ, τᾶ. οἷδα (2. ῬΕΙ5. 
οἶδας, οἴδασθα, οἷσθα,1. ῬΘΥΞ. Ρ]ῸΓ. 
ἴδμεν ἴὺ0 1 οἴδαμεν, ἱτηροσαῦ. ἴσθι, 
ΒΕ]. εἴδω, ορῦ. εἰδείην, ᾿πΐ. εἰδέ- 
ναι, φατέ. εἰδώς), ῬΙΌΡΟΤΙ. ἥδειν, 
2. ΔΟΥ. τηϊᾶ, εἰδόμην, Υ. ἃ. 1ΤὙ66΄. 
Τὸ ἔποιῦ; ἰο Ῥεγεἶυδ γι Θυ ΠΥ ΟΥ 
ῬΗσβίοαιν. ΟΣ ΤῊΘ Ρεσέ, δᾶ 
ῬΙΌΡΟσῆ. ΔΥῸ ΤΣ ΞΟ ΘΙΥ τιβοᾶ 85 
Ῥ͵ΈΞΒ. 8δῃα ἱτηροσῇ., υἱΖ., 1 ἄποιῦ, 
{ἀπειο; αὶϊὰ ᾿ηΐ. ἕο ΠοσΙη “(η 
ἔποιν ἤοισ. '"ῺΘ 2. 807. εἶδον δηᾶ 
εἰδόμην ΔΡΌΪΥ ὅο ἐμ 5βιρηῦ, υἱζΖ., 
(1) βδαισ [ακίῃ ἴο ὅδπβ. στοοῦ ΥἹῸ, 
“ἴο ῬΕτοθῖγθ, Κυον ᾽. 
εἰδώς, υἷα, ός, Ρ. νΡετῆ, οὗ 

εἴδω ; 866 εἴδω. 5 
εἶεν; 5686 εἴησαν. 
εἴην, Ῥτδβ8. ορὲ. οὗ εἰμί. 
εἴησαν (εἶεν), 8. ΡῬΘΙ͂Β. ΡΤ. 

Ῥ͵Γο65. ομῦ. οὗ εἰμΐέ. 
εἰκός; ̓ 866 εἰκώς. 
εἴκοσι(ν), πῦτη. 86]. ᾿πᾶ60]. 

[5Κἴη ἕο ϑδηβ. υἱδιςαῖὶ 
(οοπέν. ἔν, αὖὶ, ““ὕπτο" : ἀαςαηΐ 
(ΟΕ ΡΊΗΔΙ ἔοστα οὗ ᾿ δαςαη), 
ἐεἔθη ἢ; ὃ, 5 ΠΧ): ὙΈΏΘΠΟΘ 8150 
ἴδ, υἱσϊπε. 
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εἰκότα, 8.0. ποαῦ. Ρ]ῈΥ. οἵ 

εἰκώς ; 868 εἰκώς. 
εἰκότ-ως ϑἄγν. [εἰκώς, εἰκότ- 

ος, ““Βοοιηΐηρ σοοα 7 (“ ΑὔδΥ 
8 ΤΘΉΠΘΥ οὗ {86 εἰκώς᾽"; 
Ὦ6η06) αεαϑβοπαῦδῖψ, ζαϊγῖν, πα- 
ἐμγαἰῖν, Θὔο. 
εἰκώς (ἴοΥ ἐοικώς), υἷα, ός, 

Ῥ.Ὶ οὗ ἔοικα-.-- Α5 Βαθδῦ.: εἰκότα, 
Ὡ. ΡΥ. Τηϊπρϑ ἐμαξ δβεοηιεᾶ σοοα ; 
γϑαβοπιαθὶθ ὋΥ ῬΤΌΡΕΤ' ἐμίπρσϑ; 8,6. 

1. εἰ-μιί, ξ, ἔσομαι, γ΄. ἢ. ΓΙῸΣ 
ἐσ-μί, ακῖπ ἴο ϑαηβοσίῦ σοοῦ 48, 
“ἴο 61 1. 70 ὃδ6.--- ΤΉ 6 75. : 
ὀψὲ ἦν, ἐξ ισαβ Ἰαΐο; 2, 10. -- 2. 
Ὑ1 αθῃ.: 8. ΤῸ δ ἔλε Ῥ»τορογίν 
ΟΥ̓, ἰο δεϊοηῦ ἔο; 1,4: ὅ, 88, οίο.--- 
Ὁ. 70 ὅδ ἐμ6 ραγὲ οὗ, οἴο.; ὅ, 
21.---3. 10 1Τ)αῦ. οὗ ΡΘύβοη : 7ΤῸ 
δὲ ἐο ὃι ὌῬΘΙΞΟΗ, .6. οὗ Π6 ῬΘΥΒΟΠ 
8.5 5ιι] θοῦ : ΤῸ μαυό; οἵ. 1, 12 ; 4, 
6, είς. [8.-104, δ]: οὗ, ῬΙΥΪΠΊΘΥ, 
ὃ 107, ς.---4, ἸΤΩΡΘΙΞ.: δ. ἦν, ἐΐ 
ἰσαϑ ροδδίδί6 ΤΟΥ ΟἿΘ, 056 ηιϊσῆέ; 

11.--Ὀ. ἐστίν, ἐξέ ἐξ ρῬοϑδεῖδίε: 
-ἰστὶν ἰδεῖν, ἐξ ἐδ ροδδίδίο ἴο 866, 
ΟΥ οπὲ πιαῷῷ 8ε6; 8, 18 :--π-οὐκ 
ἔστι(ν), ἐξ ἐΒ ἱηιροϑεῖδίθ; 2, 8. 

2, εἶ-μιι, ν. π. 70 σο; ΤῊ ΞΕ Υ 
ἴῃ ζαῦ. ἔοτοΘ [κῃ ἴο ὅ8 5, τοοῦ 1, 
“ Ἐ ο 50. 
εἶναι, ὈΥγ65. [ηἴ, οὗ εἰμί. 
εἴπατε, 2. ΡΕΙ͂Β, ΡῬΙΥ, ἴπ- 

ΡῬοσγϑῦ. οὗ εἶπα ; 566 εἶπον. 
εἰπεῖν, ἱπξ, οὗ, εἶπον. 
εἴ-πτερ, οομΐ. [εἰ, “1; 

““ Ἰηδορᾶ ᾽ 17 ἱπαφεα. 
εἱττόμνην, ἱτηροτῆ, ἱπᾶ, οὗ 

ἕπομαι. 

εἶπ-ον, 2. 801., 1. 80Γ. εἶπ-α, 
Υ. ἃ. -ἀξ ἡ τΑμΑ Ῥγέβ.: 1, Τ0 βαΐ, 
δρεαῖξ; 1, 4 :--σιῦ 8 ἘΡΘΘΟΏ, Εἴς.» 
ΟΥ̓ ἀοροπᾶθηὶ ΟΙδῦβθ 85 Οὐ ]θϑοῦ ; 
1,21.---2ΣΔ.,,. Τὸ ἐεϊϊ, γεἰαΐεο, πιο ϊοτα, 
ὃ, 88 [6κῖπ ἴο Θθηβ, τοοῦ ΥΆΟΘΗ, 
εἶ το 5Ρ68Κ ΓΝ 
εἰπών, οὔσα, ὄν, Ῥ. οὗ εἶπον. 
εἰρ-ἡνΉ, ἥνης, ἴ. (“ΤῊΘ Ὀἱπᾶ- 

ἴησ, 07" ἐαβύθηϊηρ, ὑβίηρ' τῆς. 

΄ 

πέρ, 

Π6Πη06) δδαεε: --- εἰρήνην πγὰν: 
(ο ζεε, ΟΥ ὃε αἱ, Ῥέας; 1.6.) ἐρ ὃ 
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ἔῃ ἃ δίαίε 9.7 γεδί ΟΥ̓ ΤΈΡΟδΕ [ΡΧΟῸὉ. ! 
εἴρ-ω, “ἴο Ὀἱϊηᾷ ᾿; 
οἵ. Ταῦ. νὰχ -- Ρ80-8, ἔτ. 
ῬΑσΞΕΡΑΟ, “ἴο Ὀϊηᾶ;,᾽ εἰς.]. 
εἴρω (Γ8τ6), ἔ. ἐρῶ, Ρ. εἴρηκα," 

Τοοῦ, 

γ.ἃ. 70 δαῇ. 
1. εἰς (Αὐείς ἐς), ΡῬσερ. βου. ᾿Ν 

δος.; 1. Πιίο, ἰο.--- ἢ γ ΥῸ5 οὗ 
γοβῦ, ἴο ἄθποίθ ῬΤΘυ ΟῚ τηούϊοῃ 
ζηΐο ΟΥ̓́Ιο ἃ ῬΙδΟΒ, εἔς.. δα ἀοίηρ, 
εἰς., βοιηθίῃίηρ ἐπ ἴὖῦ :-π-εἰς τὸν 
θρόνον τὸν βασίλειον αὑτὸν καθι- 
εἶν, ἐμαξ τοῦ «εοἱϊὶ ἑαζε δῖπι ἰο ἰδὲ 
γομαὶ εἐμαϊ" ΟΥ ἰμγόπο, απαὰ δεαΐ 
λίπι ἵπὶ τ, 1.6. ἐλαΐξ τὸ ιοἱϊ δεαΐ 
λΐπι π, ΟΥ ΟΠ, {λ6 γομαὶ ἔλγοπε ; ; 
1, 4 :--ἐπεὶ δ᾽ ἔστησαν εἰς ἐπ- 
ἥκοον, απᾶὰ ὠὔέὰ (δέν σαῖπε ἰο ἃ 
»ίαεσε εὐἰξμῖπ πεαγῖπο απαὰ δἰοοα 
ἐμέο, 1.6, απᾶ τὐμεη ἐμὸν εἰοοα 
εοἰϊμῖπ πεαγίπο; ὅ, 38. --- 2. Οὗ 
ἀἶτηθ: ὥ ίο, {{1], αγεὶϊ, ἰο. ---- 8. 
Δ τη. ὨΠΙΏΘΓΑΙ δα]οοξῖνο8 : δ. ὕ» 
0, ἰο ἐδιδ τιμη} 67" Ο7 :---εἰς τεσσαρά- 
κοντα, ὩΡ ἴο, ΟΥ 0 ἰδ πιμηνδεέτ' 
ΟΥ, 7ογίν; 9. 1.-- Ὁ, Οὗ δυσύδηρθ- 
τηρηὗ, εἴς.: βὲ :--τεἰς δύο, δῃ! ἔιρο, 
1.6. το ἀεέρ.---4.. Το ἀθποίθ τοὶ": 
ὑΐοι το 8ἃ τηδύξζου : 71 Τεσαγα, ΟΥ̓ 
δὶ] γεβρεοΐ ἰο; αϑ ἴο, 70)" :---ἐς 
φιλίαν, ἴπ. τεσαγα ἰο, εἴο.; 7γϊεπα- 
δι1.---5. Ὁ ἰο, αϑ 7α7 αϑ; ἴο {μέ 
εαἰἰγηοδί οὗ; 8, 29. 

2. εἷς, μία, ἕν, Ἀπτη. δα]. Οπε: 
π-αὺ1, 18 δ Σιν ε α θη. οὗ ὑπϊηρ᾽ α15- 
ἐπ θαξδᾶ, μία ἐλπίδων [ὃ 1121; 
οἵ. ῬΥΙΙΏΘΙ, ὃ 180; οὗ. 4150, εἷς 
αὑτῶν; ΤΑ 
εἴσω, “οὖν, [ςεἢἰὡς: “1 

τγιμῖπ, ἐπβίας ;---ϑῖβ. . ἢ ΤΟΠΡ. 
ἜΥΟΙΝ τ 112, ὀνξ, 4» ἃ, 19.» 
8Ι5ο, ἅ, 12, ὝΒΕΙΒ τῦ ΤΟΙ Ιοττβ. 15 
Ο856. 

εἶτα, αἄγν.: 1. Τἤεη, ἱπεγ6- 
μροῆ. --- 2. 1}π5 ἐμὲ πεχί ρίαςε, 
Τὰ ἰΠΟΥΊΠΟΥΘ. 
Ὁ γεἶν τΈΕ: δυεῖν [ὼς , Ἐξ, 
854. Ιπ αἰδουσαὐγεβ : πων 

ὡς ὁ, ἐρνεϑεῇ τφρῃοίι 67" . .. Ο7" ὠρπεί με", 
εἴχον, ΡΟ Υ, ἐπαϊο. οὗ ἔχω. 
ἐκ (βοΐοσβ ἃ συόῦεὶ ἐξ), ὑσθρ. 

ΝΟΓΘΑ ΒΟΣΑΚΥ. 

βον. 56η.: 1. Οἵ ρῖἷδοθ: Οομέ οἵ, 
Ο7" “Τα βίϑῃ "" ; οι. -2. Τὴ {τη : ἤγοπι, αὐίεν, 

΄- 3. Βυ, ου ἴλ6 ραγί 67. --- 4. 
γοπι, ἐπὶ σοπδεφμέποε ο΄.---5. Οἵ 
αεῖσια τηδίθυα}5, εἰς.: δγοπι, οὐ 

᾿ς 
ἐκάλεσα, 1. δοῖ, δ ὦ 

καλέω. ᾿ 
᾿ ἕκαστος, η, ον, ῬτΌῃ. δα]. 
Εαεὶι.--- Χο αεα. : Βαοῆ 67. 
ἑκάστ-οτε, ἀᾶν. [ἕκασττος, 

ΚΔ 0} Ἐαολι ἐΐπιθ6, δυοΥ Ἢ ἐϊηιε. 
ἑκατέρ-ωσε, δ8ἅν. [ἑκάτερ- 

ος, “᾿ΘΔ0} οὗ ὕγο] Οπ εαρσὴ 
δίαε. 

ἑ-κἄτόν, πῦτη. δᾶ]. ᾿ἱπᾶθο]. 
πὸ δωπαγεᾶ;πιεῦ 4, 12 σῖτα 
ἑκατόν ΒΌΡΡΙΥ ποδῶν [{0Υ ἐν- 
κατόν; ἔν. εἷς, ἐν-ός, “Οὁη60᾽: 
κἄᾶτον, δκίη ὕο 388. ραΐαῃ,.“ ἃ 
Βυπᾶτρα ᾽. 

έκ- βάλλω, Σ . -βαλῶ, 2. 80Υ. 
(ἐἐξ)-ἐβᾶλον, ν. 8. [ἐκ, “ ἄν. ᾽; 
βάλλω, ““ἴο τον " 70 ἰΐζγοιυ 
αὐσαῳ. 
᾽᾿Εκβάτἄᾶνα, ων, π. ΡὈΙυΥ. 

Ἐεοϑαίαπα (ΠΟΥ͂ Παπιτιεάαη); ἴΠ6 
δηοίθηῦ οαρῖζαὶ οὗ Μραᾶΐϊβ, διηᾶ 
ῃ6 γεβίᾶθηοθ οὗ ὃῃθ Ῥουβξίϑη 
Κίηῃρβ ἀυσίηρ ὑῃ6 ἔὕτνγο ποὐξοϑῦ 
τη Οὐ ΟὗὨ ΒΌΤΩ ΓΊΘΓ. 

ἐκεῖνος, ἡ, ο, ῬΙΌΠ. ἄρχῃ. 
ΤἼαΐ ῬΘΥΞΟῚ ΟΥ̓ Πΐη6.---ΑΚ5 ϑαθβῦ, 
(οὗ 411 σϑῃη 615): 276, 85ἢ6, ΐ, 
ἐκέλευσα, 1. 801. πᾶ, οὗ 

κελεύω. 
ἐκηρύχθην, πᾷ, 

Ῥδϑ5. οὗ κηρύσσω. 
ἐκ -κόπτω, ἢ. -κόψω, Ῥ. 

«κέκοφα, Υ. 8. [ἐκ, “οὔὐὖ᾽ : 
κόπτω, “ἴο οαὐ"δ1Ἱ ΟΥ ἐγ668 : ΤῸ 
οἰ ομξ οὗ ἃ Ἰοοῦ, εοἔο.; ἰο 7εῖϊ, 
οσμΐ ἀοιρπ. 
ἐκλεγόμενος; ἡ; ον, Ῥ΄ ΡὈΓΕΒ. 

τηϊὰᾶ, οὗ ἐκλοννν 
ἐκ- -λέγω, ἔ . -τλέξω, Ῥ. (ἐξ)-εἰ- 

1, 801. 

λεχα,1. δου. (ἐξ)-έλεξα, γ. 8. [ἐκ, 
““ οὔ"; λέγω, ““ἴο γίὶςοκ ο 
ΟΠΟΟΒ6᾽᾽ 7 1. Αοὔῦ.: 70 »ίεϊ, οἵ 
ἐἤοοδε, οἱἦ; ἐρ βεϊεεῖ.---2, ΜΊΑ. : 
ἐκ-λέγομαι,,1. 8ΔοΥ. (ἐξ)-ελεξᾶ- 

». 
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ΡΟΓΑΒΌΖΣΑ ΝΥ. 
μην, ΤῸ χίεξ, ΟΥ̓́Ξλοοδ6, οὐέ ἴον 
ΟΠΟ᾽ Β Ξϑιῦ, 
ἐκοιμήθην, 1. δού. ἱπᾶϊο. 

Ῥδϑξ. οὗ κοιμάω. 
ἐκπεπληγμένος, η, ον, Ρ. 

Ῥοσῖ. Ραββ. οἵ ἐκπλήττω. 
ἐκπεπλῆχθαι, γνεσγῖ. ἰηΐ. 

Ῥϑβξβ. οὗ ἐκπλήσσω. 
ἐκ ππεσγτωκώς, υἷα, ός, Ρ. 

Ῥοσῆ. δπᾶ ρ]προσζί. οὗ ἐκπίπτω. 
ἐκ- πίπτω, 2. δΔοτ. (ἐξ)-έπεσον, 

δὰ σῦῖνπουῦ δαυρτηθηῦ, -πεσον, 
Υ. ἢ. ἧἔττοσ, [ἐκ, “οὔὸ ἔτγου᾽" ; 
πίπτω, “ἴο ζ811᾽ (“ΤῸ [34]1 
οὐδ᾽ οὗ ἔπθ ῬΤΌΡΟΥ ΡΪβ06, εἴς.; 
ἘΘΠ06) Οὗ ἐγθθβ: ΤῸ ζαϊϊ ἀοιρη; 
--αὖ 8, 10, με ραγίϊοϊῃ]θ δηᾶ 
8 ἔδθηξα οὗ εἰμί δὺθ τπιξρᾶ ἴπ ἐῃθ 
ῬΪδοθ οὗ ἔπ ἥηϊΐθ νοτῦ : 8 τηοᾶθ 
οὗ οοπδέτστιοδίου νος αὖ ὑἰτη65 

οἶδ Θμρϊογοα ἴο εἶτ διρ 8515 
ἐο ὕπ8 ρτεαϊοαΐθ. 
ἐκ - πλέω, ἔ. -πλεύσομαι, 

1. 80Υ. (ἐξ) -έπλευσα, ν. π. [ἐκ, 
“ οὔξ᾽ ; πλέω, “ἴο 5811 Τὺ 5αἱὶ 
οἱξ οὐ ζογῇ. 
ἐκ-πλήσσω (Αἰξὶο -τλήτ- 

τῶ), ἴ. -πλήξω, 1. Δογ. (ἐξ)-ἔπλη- 
ξα,γΥ. 8. ἐκ, ἴῃ “" ᾿Ἰηξθηξῖνθ ἔοσοθ"; 
πλήσσω, ““ἴο π5ἰγκο᾽; ἮΘΠΟΒ, 
“ς ἕο οοηζοτπᾶ,᾽" εἰδ.: 1. Αοὖ. : ΤῸ 
οοηγοια εἰίονῖν.---2. Ῥαββ. : ἐκ- 
πλήσσομαι (Αἰδο -πλήτ- 
τομιαι), Ρ. -πέπληγμαι, 2. ΒΟΥ. 
(ἐξ)- επλάγην, ΤῸ δὲ εοοπγοιπαφῆ 
«ἰἰἰογῖν, ἰο δε »Ῥαπῖο-ξίγοξ. 

ἐκ- ποδῶν, ἄν. [ἐκ, “"ϑιΎΎΔΥ 
ΤΌΣΩ Ἶ;; ποδῶν, 56Π. Ῥῖυγ. οὗ 
πούς, ποδ-ός, “8. ἴοοῦ ᾽ (“ΑἸΥΔΥ 
ἔγοτα με ἔθοῦ ""  Βϑῆηοθ) Οεμΐ οὗ 
ἔδε ταῦ. 
ἔκτεινον, ἱτηροσῖ, ἱπᾶ, οὗ 

κτείνω. 
ἑἐκ-ών, οὖσα, ὄν, κα]. ἩΡΙΠΐπσ, 

τοϊεπίανυ ;--αὖ 4, 4 ἴῃ “ Δαγο Ὁ 18] 
οτΟΘ," ΟἹ οπε 8 οἵσὶ αἀἌοονα, εὐἰϊ1- 
ἑπσῖν, οἴο. [δκίη ἴἤο ξ8δῃβ. σχοοῦ 
ΥΑΟ, “ ἴο ἀοβῖτο, ο νυ 11}. 
ἐλασσοῦς. πιδϑο. 8η8 ἴδτῃ. 

ΘΟΗ ΓΤ. ποτη. Ὀ]ΠΥ. οὗ ἐλάσσων. 
ἐλάσσων, ον ; 566 μικρός. 

“-ττὴττο Ὁ ῸῦὋῸῸὉῸὃ-Ξ.ὖϑ..θϑᾷϑᾷϑ.νϑ.νϑ.ϑ.ϑνϑ.ν...΄΄ὃ-.΄΄ὖὃὦ»ὕ-ὕ΄ὕὕὕᾧ΄΄ᾧὮᾧὮᾧὮἃἝὮὃ}ὃὉὩ᾿ἰ΄Ὦᾧὃὕὥ7;΄ὦἷἰὦᾧὮἝἃὃἷἰ΄ἰᾧὖᾧὃᾧἃἝᾧ1ἰἰᾧὃἰἰὩἧ-ἧὩ-Ὃ--π-Δςὕ͵νᾷ0ᾷῸὖ᾿ὕὕ----.- -Ὄ Ὁ 
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ἐλαύνω, ἢ. ἐλᾶσω, Ρ. ἐλήλᾶκα, 
1. 8δοῦῖ. ἤλᾶσα, (Υ. ἃ. “Τὸ 8οὺ ἴῃ 
τηούΐοῃ ᾿᾿: ΠΟΘ, ἢ ΟΠ ρβ οὗ 
ἵππον, “8 ΠΒΟΥΙ͂ΞΕ,᾽᾽ 83) γΥ. ἢ. (“Τὸ 
Ραῦ ἃ ΠοΥΞΘ ἴῃ μοῦ! ἢ ; Β6ΠΟΘ) 
Το γἱᾶδ, σαίϊϊοΡ. 
ἐλαύνων, ουσα, ον, Ρ. ΡῬΓ65. οὗ 

ἐλαύνω. 
ἔλεξα, 1. ΔοΥ. ἱπᾷ. οὗ λέγω. 
ἐ-λεύθ-ερος, ερα, ερον, 86]. 

(“οΐϊηρ᾽ 85 Ὁ9Π6 ἀρθβίσοβ," ““Ῥ]688- 
ἴῃ δ᾽ ΟΠΘ᾽ 5 5617"; Β6η66) 66, α 
{ἰδεγίν [ΟΥ ἐ-λύθ-ερος, κῃ ἴο 
Ξδηβοσιὺ Τοοῦ ΠΣ ΌΒΗ, “το ἄρβίτο᾽"; 
ὙΏΘΠΟΘ, 8150, δῦ. ἔϊδ-67, 1δ-οξ, 
{ἰ8- 6]. 

ἐλθεῖν, 2. δΔογ. ᾿πξ. οὗ ἔρχομαι. 
ἔλθη, 8. ῬΟΙ5. βίη. 2. 807. 

Ξι Ὁ]. οὗ ἔρχομαι. 
ἐλθών, οὖσα, όν, Ῥ. 2. 8ογ. οὗ 

ἔρχομαι. 
“Ἑλλάς, ἄδος, ἔ. Πεῖϊας; (ἃ 

οἷὐγ οὗ ΤΠθαβαῖν, βαϊὰ ἴο Βδᾶυθ 
Ῥθϑη ἔουπαᾶθα Ὁγ Ηδ]]Θη ; ὮΘΠΟΘ, 
ὑμβαῦ ρμασὺ οἵ ΤΉΘΞΞΘΙΥ οδ]]ρα 
Ῥηδηϊοῦϊβ : ἮΘΠ66) ΘΟ δοσο. ᾿ 
“ἙΔΛλλν. ηνος, τὴ. (“ ΗΒ]16η.᾽ 

ἔπ 6 βοὴ οὗ Ὀϑποϑ θη ; ἨΘΠ66) 1. 
Βίηρσ. (ΓΑ ᾿ἀοβοοπαάδηῦ οἔ 
ἨΘΙ]Θη ᾽᾿ : 1.6.) Α Ονδοκ; οὮ. 1,7. 
--2. ΡΙασ. : Ἕλλην-ες, ων, 
.: ὃ. ὙΠΒουῦ [ΠῸ6 δσί.: 
Οσνεεοζξ8. --- Ὁ. ΠῚ κατ. : 716 
Οσνεεζ ;--- οὖ Οἢ, 1, 8, εἰε., οὗ [86 
Εὐσθθκ ἐσοορβ οὗ Ογτστιβ.--- ἨΘηΟΘ, 
“Ἑλλην-ἴκός, ἵκή, ἵκόν, 86]. 
ΟΥ̓͂, ΟΥὙ δεϊοησῖπσ ἴο, δε ΟΥέεζξ : 
ΟΥ̓ εεκ :---τὸ Ἑλληνικόν, ἔδ6 ΟΥ̓εξ 
αὐτηῦ, ἐδε ΟΥεεῖς. 
Ἕλληνες, ὧν ; ξ6ε6 Ἕλλην. 
“Ἑλληνϊκός, ἡ, ὁν; 568 

Ἕλλην. 
“Ἑλλησι, ἅκαῦ. γΡἷῖυγ. οἔ 

“Ἕλληνες. 
“Ελλήσ-ποντος, πόντου, Τη. 

[Ἕλλης, β6ῃ. οὗ Ἕλλη, ““Ηδ6118,᾿ 
ἐῃὸ ἀδιρῦοῦ οἵὗὐ Αἰ 8185 : 
πόντος, “5605. (“ΤΏ 508 οὗ 
ἨΘ6186Ὁ) 76 Πεϊοοροηΐ (πον 
Ραγνααηεῖ 65); ᾿ΏΘ ὩΔΥΥΟῪ βύγαϊῦ 
βοραζαύησ ἘΠΙΤΟΡΘ ἴτοτη ἀβὶβ 
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ΜΜΠΊΠΟΥ, Ι1Ὁ ἀοχγίγοα ἐΐξβ οἷδββῖο 
ὨΒΙὴ6 ὕοη ΗΘ Βαυΐηρ ὈΘΟῚ 
ἀγονηδα ἰμ ἴξ. 
ἑλόμενος, η, ον, Ἐ. 2. 

γηϊά. οὗ αἱρέω. 
ἐλπίζω, ζἔ. ἐλπἴσω, Ῥ. ἠλπῖκα, 

1.801. ἤλπῖσα, Υ. ἃ. [ἰοτ ἐλπίδ-σω; 
ἔτ, ἐλπίς, ἐλπίδ-ος,“ Θχροοξδιίοι᾽᾽᾽, ̓  
Τὸ επίογίαϊῖπ, απ ἐχρεοίαζϊοη, Οὐ 

ὍΟΥ. 

βοιμθτηΐησ; ἕο ἐχρεεί;--ὐ δ, 13, 
τσ ΟὈϊοοῦν οἰδηβθ. 

ἐλτπ-ίς, ἴδος, ἴ. [ἔλπ-ομαι, “ἴο΄ 
Ἔχρϑοῦ ἢ 1. Εχρεφίαξίοτ. --- 2. 
ἮορΡε. 
ἐμαυτόν, 800. τηδξο. οὗ ἐμαυ- 

του. 

ἐμ-αὐυτοῦ, -αυτῆς (ΟΠΪΥ π᾿ 
βῖηρ. ΠΏΤΩ ΘΙ), τεβοχῖνθ ῬΤΟΙ. οὗ 
15ῦ ῬΕΙΞΟΠ [ἐγώ, ἐμ- -οὔ, οὖ ς- 
αὐτοῦ, 56. Οὗ αὐτός, ““ΞΕ6} "ἢ 

ΝΟΓΑΒΟΔΑΚΥ. 

ἐμιπεπττωκώς, υἷα, ὅς, ἴ 
Ῥογῖ, οὗ ἐμπίπτω. 

ἐμ. - πίπτω, {. - πεσοῦμαι, 
᾿Ὡ, ΒΟΥ, (ἐν)-έπεσον, Ὑ. ἢ. [Π{ῸΣ 
ἐν-πίπτω ἦγ. ἐν, ““1η ; πίπτω, 

““ [ο 7411 1. 1 δῦ. : 70 7ζαϊὲ 
ἐπ ΟΥ̓ΘΠΙΟΤΩ, ἴο 7α1 ὡροῆ.--. 
ὙὝᾺ εἰς : Τὸ 7ζαϊὶ ἐπίο απᾶ δε ἴπ- 
τοϊνεὰ ἴπ; ὃ, 18. 

ἐμ.-πτοιέω (-ποιῶ), ἔ. -ποι- 
᾿ἥσω, ᾿Ξ ΆΟΓ, (ἐν) “ἐποίησα, ον ς 
᾿ 8. ἐν-ποιξω ; ἴτ. ἐν 
“ἴῃ τι ρον ἴο τηᾶκθ Ἢ ὙΠΝ 
ἢ δῖ.: Τὸ "πάξε, ογξαΐε, ΟΥ̓ »Γ7Ὸ0- 
ἔξ; ἐπ ἃ ῬΘΟΙΒΟΙ ; 
ϑ: ἐπδρὶγα ΟἿΘ ιὐοἰδὰ ἃ 7εεϊέπο, 

“ ἐμσοια Ὥ, δου. ἰἱηΐ, οὗ 
ἐμποιέω. 
ἔμ-προσθεν, αἄν. [ἔοΥ ἔν- 

ΟΥ̓, εἴο., τη εἶ, ΟΥ̓́Τ ορη δεῖ; ᾿ προσθεν ; ἔτ. ἐν, “ἴηι ; πρόσθεν, 
--ξἴξ. ἴο Ὀ6 σϑῃαοσχοα, τὴ οὐ. 
ἐμ-βαίνω, ζΖ. -βήσομαι, 

«βέβηκα, 2. 80 Υ. (ἐν)- έβην, τς Η 
[0 Υ ἐν-βαίνω; ἔτ. ἐν, “ἰη"; 
βαίνω, “10 5Ὸ᾽ 7] 170 σο ΟΥ̓ σε 
ἴηι. :--εὶς πηλὸν ἐμβαίνων, σοῖπο φαν-ής; ἔγ. 

».. Ζοτο ; 
“ Ῥρξοσθ ἢ (“ Ἶ1ὴ [510 ᾿ΡΙΆ6Θ Ὀ6-» 

6 Πη06) 1. ΟΥ γνῖβδοὸς 
᾿Βεΐογο, ἴπ 7γοπί, ---2. ΟΥ ἔϊτηθ: 
᾿Βεΐογε, Ῥγευϊοιδίψ. 

ἐμ-φἄν-Ἤἡς, ἔς, δὰ]. [ἔοσ ἐν- 
ἕν, “ΠΣ. ἅν, 

ἐπίο ἔμ πνμα απὰ οοπέϊπμῖπο πὶ τ; τοοῦ οὗ φαίνω, “ ἴο βῇον ἢ; Ῥδξξ, 
8. 11) 
ἐμιβαίνων, ουσα,ον, Ῥ. Ῥ͵Ε6Ξ. 

οὗ ἐμβαίνω. 
ἔμεινα, 1. 8ΟΥ. ᾿πᾶᾷ. οὗ μένω. 
ἔμενον, ᾿τηροχξ, ᾿πᾶ. οὗ μένω. 
ἐμνιηχανᾶτο, 8. ῬΕΙΒ. Βίηρ. 

᾿τωροσῆ. ᾿πᾶ. οὗ μηχανάομαι. 
ἐμοί, ἐμοῦ, ἀαῦ. διὰ βϑῆ. 

βίῃσ, οὗ ἐγώ 

ἐμός, ή, ὄν, ῬΙῸΏ. Ῥοββ. 
[ἐγώ, ἐμ-οῦ, “1 ΟΥ̓Χ, οΥ δείοπσ- 
ἧπσ ἴο, πᾶ; τηῖπε, τηῦ. 

ἐμιπτείρ-ως, 8ἄν. [ἔμπειρ-ος, 
““ ρχρουϊθηοραᾶ ἴπ᾽ (Αἴτεν ἐμ6 
ΤΩΒΉΠΘΥ Οὗ {Π6 ἔμπειρος ᾿"; Β6Π66) 
ὙΠ αεη.: 729π α ίαίε ο7 επ- 
»εγίεποε τ᾽ ἐβρεοίζησ Ξοσβθίῖηρ : -- 
τῶν ἐμπείρως αὐτοῦ ἐχόντων, 
(πο καᾶ ἐμπεπιξεῖυεϑ---. 6. ἀρε7' 6-τ- 
τη ἃ 5ίαίε ΟΥΓἹ ἐχρεγίεησα γεϑρεοίζπσ 
λῖπι, 1.6.) τὍλο πα ἐχρεγίεποε οὑὗΥ̓ ἧπ, ἐπδῖάε: 
λὶς ἐμαγασίεν, ἀὐῆο ἔπεισ πῶμα ὃν 
ἐχρεγίεπεε; 6,1. .ι ἔν-ειμι, 

᾿“ἴο ΔΡΡΟΑΣ ἢ (““Τηδῦ ΔΡΡΕδΙΒ 
1Π ̓̓  5ΒΟΙῚΘ ῬὈΪδβοθβ, εξ. ; ὮΘΠΟΘ, 
αἹ γΙἘ 1016 ; ; ΒΕ6ΠΟ6). θρεη, ρωδῖϊε: 
--ἐν ἐμφανεῖς ; 866 ἐν. 

ἐν, ῬΙΘΡ. σΌΟΥ. ἀδῦ. ΟΕΪΥ : 1. 
1π.--. 1π 6 σοιῦδε οὗ, ἀπο. 
-3. Οὗ ᾿πεβύσυτηθηζξ, ἈΘΘΠΟΥ, εἰς.: 
Βυ.---Αα, θη, αἱ:--ἐν ἀριστερᾷ, οπ 
{λε ἴεῖέ παπᾶ; 4, 38.--Τὸ 
Δάνεγ 81 ΘΧΡΥ ΞΞίοηΒ : ἐν ἐμ- 

φανεῖ, ορεπῖν, ρῬεῤ[ίεῖν; ὃ, 88 -:-- 
ἐν μέσῳ, ἸγΈΊῖε ; ΠΘηΟΘ, δ. 15} 
ἀεδηῖξα. δσξϊοὶθ Ῥγεβχϑᾶ -Ξ ἐπέεσ- 
πιεαϊαΐδ; 4, 22 ; οἷ, αττϊο]ο ὁ. 
ἔνδηλος, δηλον, 8]. ἱέν, 

ΘΧΡΥΙΘΞΒΙΠΡ' “8 ΤῊ ἄρργυθο᾽ ΞΞ 
““ βουηθδῦ ᾽᾽; δῆλος, ““Ιηδηὶ 
ἐ{--ἡδδ᾽ ϑοπιδιεδαΐ, ΟΥ̓ ἔράι,, τῇ 
πιαπίζεξδί ΟΥ̓ οἰ ἐα 7. 
ἔν-δον, βδᾶν. [ἐν, “1. Ἡγὼἢ.- 

ἱπτοΐ ἔνδον, ἔλοδε ἴπ- 
546; 8568 Δ.ῖο 6 ὃ δ. 

Ζ. -ἔσομαι, Υ͂, ἢ. 



ΝΟΩΑΡΟΖΑΜΝΥ͂. 

ΝΠ Ὶ φϑὰκε, “ἴο 89} ΤΌ 
δὲ ἴῃ. 

ἔνεισι, 8. Ρ6Ι5. ΡΙΌΥ. ΡὈ͵65. ἱπα, 
οἴ ἔνειμι. 
ἕνεκα, δἄγ.: ὙΠ αθη.: ΖῸ)" 

ἐδ βαζε οὗ, οπι ἀασοοιετε ΟΓ :--- ΟΞ ῸΥ 
Ῥαὺ 81ΈΘΙῚ 105 Ο856 ; 566 ὅ, 14. 
ἐνέτελγον, πηροσέ, ἱπᾶ. οἵ 

ἐντείνω- 

ἐνετύγχᾶἄνον, ἱπηροτέ, ἱπά. οὗ 
ανω. 

ἐνῆν, ἱτηροσέ, ἱπᾶ. οὗ ἔνειμι. 
ἔνθα, δᾶἅν.: 1.: Οὗ ΡΙδΔοα: 8. 

ΤΆεγε.--Ὁ, ἩΛΟΡα; 8, 19.---2. 
Οὐ ὑπ: ὥροπ ἐπὶ8, πεγεροι 
ΡΤ. ὅ815. σάλα, ““ ἔμοτ ᾽ . 
ἔνθα-δε, κἄν. [ἔνθα,““ τ 6γο; 

δεΞξεπρός, “ ὑο᾽] (““ Τὸ ογ" ἑονγαγᾶβ 
ὕβοσα," ἐ. 6. ὑμῃδὺῦ Ἀ]806: 6106) 
: ̓Ξ ΤῊ 6 17".----, ΕΗἰϊέλον". 

ἔνθεν, δᾶν.: 1. Τἤεποο, 7ΓΟΉΣ 
ἐμαξ 5ἴαε :---ἔνθεν . .. ἔνθεν, ΚΡΟΏι, 
ΟΥ̓ ΟἿ, ἰδ δίαδ.. .. 7͵ΟΉι, ΟΥ̓́ ΟΉ, 
ἐμαΐ 5ἰᾶδ. --- 2. ἘΓΔέησε; --- αὖ 8, 6 
ΒΌΡΡΙΥ ἔκεισε αἴοΥ ἄξουσιν] ἴῃ δ. 
ΤΠ ϑῦσ. ΟἸδαβ6 [ἀξίη ἴο ἔνθα; 
ῬΘΙΏΒῸΒ ΟΟὨΕΥ. ἔτ, ἔνθα-θεν. 
ἐν-θυμ-έομαι (-οὔμιαι), 

 υϑ ἥσομαι, Ἧ τὲ [ἐν “ἢ - 
θυμός, “τοὶ ἢ (“Τὸ Βδγὸ 

τηϊῃα ̓  

, ῬΟπαΕ" ὡροη.---2. ὙΓυπουῦ 
Οδϊεοῦ: Το 67", Θὗρ, 
ἐνθυμούμενος, ἡ, ον, ΘΟ Τ, 

ἔοττα οὗ Ῥ. Ῥγεβ. οὗ ἐνθυμέομαι 
ἐνιαυτός, οὔ, τη. Α γεαῦ; 

--αὖ 6,329 ἐνιαυτόν 15 δοο. οὗ 
αἀπτδύίϊοῃ οὗ ὑΐτηθ. 
ἐνίκησα, 1. 801. ἱπᾶ, οὗ 

νικάω. 
ἔνιοι, αι, α, 84]. ΙΓ. ϑοηιδ. 
ἐνί-οτε, 8ᾶν. [ἔνι-οι, “5οτηθ᾽"; 

ὅτε, “ὙΠ6Π": οἵ. ἀἄλλ-οτε) 
(“ϑοιηθ᾽ ὑΐτηθ “ΒΘ "ἢ; Β6Π066) 
ϑοηιοέϊηηδε ; 7ΓΟτι ἐξ ἐο {ϊη16. 
ἐννε-νή: κον-τα,, πῦτη. 8]. 

ΡΙατ. {{0γ ἐ ἐννετ-ή-κον-τα ; ; ἔτσι, ἐννέ- 
α». ““πἴη6": (η) οομηθοίϊηρ 
ὙΟΥ͂ΘΙ, (ν) δρϑῃὐμποίϊο : κοντα, 
““ ρχουϊᾶθα ψι 6 (5888 πεντ- ἡ- 

Ιἢσα, 
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κοντα)] (Ῥτουϊᾶθᾶ τὶ ἴθῃ 
Ὠΐη65, Ἶ1.6.) Ὁ [ϊπείψ. 
ἐννενοηκέναι, Ροτῖ. ἴηΐ, οὗ 

ἐννοέω. 
ἐν-νο-έω (-ὦ), ἢ. ἥσω, Ῥ. 

(ἐν-νε-νό)τ-κα, 1. ΔΟΥ. (ἐν-ε- νό)- 
Υ.. 8. [ἃςς ἼἾ ἐν ϑδύδαν 

“τη (“ΤῸ ὮδΥθΘ ἴῃ [8 
τηϊηα᾽"᾽ ; Ὠ6Π06) 1. ὙΥΪῸ Αοο.: 
71ο ἐπῖπλ οὕ, αευῖΐδο, σοηέγ ἶῦ6. --- 
2. ὙΠῸ ὅτι : ΤῸ ἰμὶπῖ, ΟΥ ἵπιασ- 
ἱπε, ἐλαί. --- 8. ὙΥϊΒΟοσπὺ ΟΡὈ͵]Θθοῦ: 
Τὸ γεἤεοί, οοπιϑί 67", οἷο, 
ἐννοήσας, ἄσα, αν, Ῥ. 1. 

ΔΟΥ. οὗ ἐ ἐννοέω. 
ἐν-οχλ-έω (-ὥὦ), ἢ. ἥσω, Ῥ. 

(ἠν-ώχλ)-ηκα, ΡΣ ΤῊΝ ἢ: κ᾽ ἡρή- 
ὄχλ-ος, “Δ᾽ οζονα ᾽"᾿; ΒΘ6ΠΟ66, ““ ζχὰ- 
εἰὺ,᾽" εοἴο.; Βδποθ, «ς ἐγ Ὁ]6 3] 
(' ΤῸ οβῖβθ ἐτοι 18. ἴπ ΟΠ: 
ὨΘη06) ὙΠῸ δῦ. : ΤῸ ἐγοιδίςο, 
πιοϊεοδέ, οἷο. 3 
ἐνοχλοῦντα, ΡΟ. ΚΣ, 

πραΐῦ. οὗ ἐνοχλέων, ὧν, οομΐγ. Ῥ. 
ΡΓΕΒ. οὗ ἐνοχλέω ; ὅ, 18. 
ἐνταῦθα, δᾶν.: 1. Οὗ ἴῶν - 

δον ε.---ἃΣ. Οὗ (παῖ; ΤΑεγδρΟΉ, 
ἐλέπ. 

ἐν-τείνω, ἢ, -τενῶ, Ρ. -τέτᾶκα, 
Ἦν φἰς [ἐν ἰς νον τ, ἜΥς 1 ΠῚ 
βύσγοίοῃ οὐδ᾽] ΤΌ 8ἐγ ον, οἱ α :--- 
πληγὰς ἐνέτεινον, (ἔδεε 5ἰγ" εἰεἠοα 
οἰ δίιοιῦβ αἱ, 1.6.) ἐδεν τηπὶιοξρα 
διοιυβ τροη. 
ἔντερ-ον, ου, ἢ, «πὸ ἱπίε:- 

ἐΐη6. ---- ῬΊΆΤ.: Τὴδ ἐπέεϑίϊηεβ, θη- 
ἐγαὶϊ5 [κῃ ἴο 3818. αηΐίγ- α ἴῸΣ 
απίατ-α, ““Ὁ0)6 ᾿ηδοϑυϊηθ5 ᾿" ; οἵ, 
8150 απέαγα, “ἴΏ6 1 ΟΥΊΟΥ ᾽. 
ἐντεῦθεν, αᾶγ.: 1. Οὗ ΡΙδΔοΘ: 

ἔγοην ἰμὶς ρίασθ, πδησδ. --- 2. Οὗ 
ἐἰπὴ6 : γον ἐδ ἔϊπι6, αὐίε7" ἐξιὶξ, 
αὐιίογισαῦ 3. 
ἐντῖμ-ως, ἄγ. [ἔντίμ-ος, 

““ ΒΟΠΟΙΪ͵Ρα ᾽᾽ (““ ΑΥ̓ΤΟΥ͂ 86 τη8}- 
ΠΟΙ οὗ ἴμ86 ἔντιμος ᾿᾽; ΠΘΠ06) 
1 α 5ἐαΐθ 0,77 ΠοπΟιμ7" :--- ἐντίμως 
ἔχειν, (ἰὸ μαῦὺφ οπδ᾿5 3617, 1.6. δὲ 
ἢ αὶ δία οΥΓἹ ποποῖ" ὙΠ ΒΟΙῚ6 
ΟΠΒ, .6.) ἐο δὲ πεία ἴπ ποποιι7' ὉΥ 
ὅπιθ'5.1.. 7. 
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ἐν-τός, ἂν. [ἐν, ““Ϊη 1.! 
Ἡγμλῖπ, τπεία6.---2. 1 Οθ6η. : 
Ἡλῖπ, ἐπεϊοδεαὰ ὃν. 
ἐντυγχάνοιεν, 8. ῬΕΙΞ. ΡΙΌΓ. 

ῬΓθβ, ορῦ. οὗ ἐντυγχάνω. 
ἐν-τυγχᾶἄνω, ζ. -τεύξομαι, Ρ. 

“τετύχηκα, Ἦν Ἀν ἀπὲ ΟΣ 
τυγχάνω, “ ἴο Ὀ6᾽ἢ (“Τὸ Ὀ6 αὖ"; 
Ββδηοθ) ὙΠῸ κΔζ.: 70 7αὶϊ ἐπ 
εοἴτλι, πιϑεέ ερἴίλι, εἴο. 
ἐνών, οὔσα, ὄν, Ῥ. Ρ͵6Ξ. οὗ᾿ 

ἔνειμι. 

ἐ 9 566 ἐκ. 

ἕξ, πῦχη, δᾶ]. ἱπᾶθο]. 
[Δ κ1η ἴο 3ὅδη5. δλαϑβῆ, “ εἰχ ᾽. 
ἐξ-αγγέλλω, ἔ --αγγελῶ, γ. 8. 

[ἐξ, ““ουὖ᾽ ; ἀγγέλλω, “ ἴο Ξεπᾶ 
ποτὰ ἦἾἾ Τὸ βδεπᾶὰ τορὰ ομΐ, ἰο 
δεπα οιέ τη ΓοΥΊπαίίοπ. 
ἐξαιρεθείην, 1. 807. ορῦ. 

Ῥᾶξ5. οὗ ἐξαιρέω. 
ἐξ-αιρέω (-ὥ), ἔ. -αιρήσω, 

2. ΒΟΥ. -εἴλον, Ὁ. ῬΆ85. ἤἥρημαι, 
1, ΔΟΥ. Ῥ853. Ἠρέθην, 2. ΒΟΥ. ΤηΪᾶ. 
-ειλόμην : 1.: ἃ. Τὸ ἰαζε οι ΟΥ̓ 
αἰραῦ :;-τ-αῦὺ 1, 9 πξοᾶ οὗ {86 το- 

δίΣ 

ΤΊΟΥ͂Δ] οὗ {Π δπέγα!]β ἔγΌση υἱοῦ Π5 
οἴεσγοα ἴῃ Ξβουῆοσο.--Ὁ. 70 γὲ- 
τποῦε, αο ατραὰ ερἰίῃ, τηϊπυγτιξί, 
οἴο.--2. ΜΙ|ΙάΑ.: (“ΤῸ ἴδξκθ οαδο 
ΤΟΥ ΟἸΘ᾽Ξ 86 Ὦθη66) 70 
οἤοοϑε, βεϊεοί, ααορέ ἃ δι, εἶς. 
ἑξᾶκισ-χίλζοι, χίλζα, ππτη. 

8.1]. ΡΪΠΓ. [ἐξᾶκις, “ εἰχ τη65"" :; 
χιλῖοι, “8. ἰδουξαπαᾶ᾽"} (““5ίχ 
ἔτη 8 ἐδμοπεδηᾶ," 1.4.) ϑὲΣ 
ἐμοιιβαπα. 
ἐξά πᾶτᾶν, ντϑξ. ἰηΐ, οὗ ἐξ- 

απατάω ;--ῖ ὅ. 21 τοῦ ἐξαπατᾷν 
Ϊβ πιδεᾶ 85 ἃ ὅβρη., δῃὰ οὖ ὅ, 26 
ἮΨ ἐξαπατᾷν 885 ἃ Ταῦ. [ὃ 158, 
1. ᾿ , 
ἐξιαπατάω (.απατῶ), ἢ 

-απατήσω, 1. 801. -ηπάτησα, 
νυ. 8. [ἐξ, π᾿ ““ τηἰοηβῖνο ἔοσοθ᾽ ; 
ἀπατάω. “ἴο ἀδοεῖγο ᾽Ἶ 70 ἀεοεῖσε 
ἐμπογουσ,μῖῳ, ἐο ἐπεαΐ. 
ἐξ-αυαίνω. 1. Δ0Γ. -ηὔηνα, 

γν. ἃ [ἐξ, ἴῃ “ ᾿πίθηβῖσο Γοσοθ ἢ; 
αὐαίΐνω, “ἴο ατὺ 70 α᾽ν572 {μο- 
τΤΟΆσΠΙν, αὐ ὩἩΡῚ; 8ἃ35 3 ἴ766, ἰο 

ΝΟΓΑΒΌΖΑΔΛΥ. 

αἰθαι --Ραββ.: ἐξιαναίνομιαι, 
. ΒΟΥ. -ηυάνθην. 
ἕξ ζαῦ. Ἰηΐῇ, οὗ ἔχ 

έκοτπτον, βωϑό γν ̓ηᾶ, οἵ 
ἐκκόπτω. 

ἐξελεγχθῶσι, 8. ῬΕΓΞ, ΡΕΪατ, 
1, ΔΟΥ. 5110]. Ρ658. οὗ ἐξελέγχω. 
ἐξ-ελέγχω, ἴ. -ελέγξω, ν. 8. 

[[ [ἐξ, ἴῃ ““1πίθηβῖνθ ΤΦΌΣΟΘ "" : 
᾿ἐλέγχω, “ἴο ΡΙΌΥΘ᾽ Τὸ Ῥγουτὲ 
μυε-.. ίο εοπυῖεί. ---- Ῥαξε. : 
ἐξ-ελέγχομαι, 1. 80Υ. -ηλέγχ- 
ξνω 

᾿ἔξελοίμην, 2. 8ΟΥ. ορῦ. τοϊῆ, 
οὗ ἐξαιρέω. 
ρων. 2. 80Υ. ορῦ. οὗ 

ΞΟ Ὁ Ἅ, ἐὖν, ἼΝ. 
Ῥδϑϑ. οὗ ἐπ ἐ μαδὶ 

ἐξέπλει, 3. ῬῪΕΙΞ. βίησ, ἴτη- 
Ῥοσί. ᾿Ἰηᾶ. οὗ ἐκπλέω. 

ἐξ-έρχομιαι, ξ. -ελεύσομαι,». 
«ελήλῦθα, 32. ΒΟΥ. τῆλθον, γ. τη]α, 
[ἐξ, ““ουῦ ογ" ἔοτίπμ᾽" ; ἔρχομαι, 
κε ξρ της} ΤῸ οοπι6 ομέξέ οὐ 

᾿γονίλ. 
ἔξ-εστι, ν. π. ᾿πηρεῦβ. [ἐξ, ἴῃ 

᾿ ἐς Τη ΘηβῖνΘ ΖΌΤΟΘ ᾽ ; ἐστί, “ 1ἴὖ 15. 
᾿ῬΟΞΒΙ016 ἢ; 566 1. εἰμῶ (“1 ἴβ 
αὐϊΐθ ῬΟΞΞΙΌΙΘ᾽᾽᾿ ΤΟΥ 956 ; Π6Π06) 
1. 1 θεῦ.: Καὶ αἰϊοιτεᾶ, »ε7- 
πυϊίρα ἕο οπε; τέ ἐδ ἵπι ἠδ᾽ 5 ῬουγΟ7,. 
--2. Ῥ. 805. : ἐξόν, ΜΚ Εςος 
γτρΣν ΟΥ ἐπ οπε᾽ 5 ῬῪοΟΊΡΟΙ; ὃ 
6,6 . 

ξαγγον, ᾿τηροσῖ, πᾶ, οὗ 
ἐξαγγέλλω. 
ἐξ-ἤ-κοντα, πῦτ. δα]. 1η- 

60]. [ἐξ, “5Ξὶχ "Ὁ; (η) οοππθοῦηρ 
ΤΟΥΤΘΙ ; κοντα ΞΞ “ 16 η᾽ (“ Ξῖχ- 
ἐδ η5᾽ Ὁ ϑεὲσίψ. 

ἐξῆλθον, 2. 800. 1πᾶ. οὗ 
ἐξέρχομαι. 
ἔξῃ ΠΉΡΕΡΟΝΙ ἡ, ον, Ῥ. ῬΕΓΕ. 

ΡΆξ5. οὗ ἐ ξαιρέω. 

ἐ ναινόμην, τ ροστῇ. ἱπᾶ, 
. Οὗ ἐξαναίνω. 

ἐξ. οπλίζω, 1. 807. -ὠπλΐσα, 
τ, πὰ [ἐξ, ἴῃ ““᾿ηὐθηξῖνο ἔοσοθ᾽᾿ " 
ὁπλίζω, “ἴο ἅττ᾽) 70 αὐτὶ (Ο1η- 
»ἰείεῖν.---ἴῖα, : ἐξ-οπλίζομαι, 



ΨΨΎΥ Ἂμ Ὡς 

Υ 

ΝΟΓΑ Βῦ2Α ΑΥ̓͂. 

1. 80. -«᾿ὡπλϊσάμην, Ὁ. Ῥδθ5, ἰπ 
τηΐϊᾶ. ἔοτοθ, -ώὥπλισμαι. 70 α775 
ΟΠ 5 5617 σοτιριέοῖῃ ; ἰο αὐσοοτίγ δ 
οπεἷς 561} ἴον Ὀδεἐ]8. 
ἐξοπλισάμενος., ἡ, ον, Ρ. 

1. δου. τηϊᾶ, οὗ ἐξοπλιζω. 
Ρ ἕ ω, Ταῦ. πᾶ. οὗ ἔχω. 

2. ἔξ-ὠ, δᾶγν. [ἐξ,"ἐ οὐ᾽}1. θη 
[ νὰν τ νων 1} θη. : Ομέ- 
δίαθ ΟἿ, 1.6. οιμέ Ὁ, ἐδθ σαν οἵ, 
γεμιουϑα ΟΥ̓ ἐβοαρεα ροπι; 6, 2. 
ἔοικα, ἰηΐῇ, ἐοικέναι, Ῥασχί. 

ἐοικώς, Αὐὐὶο εἰκώς, Ρασῇ. δ 415} 
ΤΟΥΟΘ οὗ ῬΓ͵ΈΞ. ἔἴ. ΟἾ50]. εἴκω : 1. 
ὙΥΙῈ δῦ. : 7Ὸ ὅδ, ΟΥ̓ ϑεεηι, {16 
ἴο :1, 18, δἔο.---2. ΑἸΟΠΘ : ΤῸ δεῖ 
ΟΥ ἀρρεαγ; ἴο παῦε με αρρεαγαηςο. 
--ἸἼΤΡΘ 5. : ἔοικε, ἐξ ξϑθηιθα ΟΥ̓ 
ἀρρεαγεά; 2, 18, 6οἴς.---ἘΝπ .Β. ἘΟΥ 
Ῥαγῦ. 566 εἰκώς. 
ἐπ-αγγέλλω, 1. δΔογ. -ἥγγει- 

λα, Υ. 8. [ἐπ-ἕ, ““ὕἤο "; ἀγγέλλω, 
“ἴο ΟΒΥΙΤῪ 8. Τῇη655806)] (“Τὸ 
ΟΔΥΤΥ 8 ΤΩ. ΘΘΒΑΡῸ ὑο᾽᾿ ΟἿΘ ; ἢ6Π06) 
1, Αοὖ.: 70 αἀπηοῖῆσο, ἐδῖϊ, οἷο. 
- 2. Μιάᾶ,: ἐπ-αγγέλλομαι, 
8. Δεν. τηγγειλάμην, (Τὸ 8η- 
ἘΟΊΈΏΟΘ ΟἹ ΟΠΘἾΒ ΟὟ Ραϑσῦ, εἕο. ᾽᾿; 
ἨΘΏΟΘ) δ... θ δῦ. : Τὸ ῬΥΟῖ56. 
ἐπ- αινέω ς- αινῶ), ἕ, -αινέσω, 

Αὐεδῖο -αινέσομαι, Ρ. ἥνεκα, 3. ΒΟΥ. 
ἥνεσα, γΥ. 8. [ἐπ-ἴ ; ἴῃ ““ βύσθηρἢ- 
ΘΏΣηΡ᾽ ἕοτοθ ᾿"ἢ ; αἰνέω, ““ἴο 
Ῥταΐβθ 7 70 Ῥγαῖξε, σοτηπιθηα. 
ἐπεβούλευον, ἱτηρουῦ, ἱἰπᾶ, 

οὗ ἐπιβουλεύω. 
ἐπ-εγγελάω (-εγγελῶ), ἔ. 

-εγγελάσομαι,. Υ. Ἡ. [ἐπ-ί, ἴῃ 
““ απιστησηταύϊνε ζοσοθ᾽᾿᾽; ἐγγελάω, 
“0 ἸΒῸΡῊ αὖ, τἱαΐοα]ο᾽"} (“Τὸ 
δτοδῦν τἱαϊοπ!θ᾽" ; ΠΘπ66) 70 
ἐπϑιῖέ. 
ἐπεγγελάων, ὧν, άουσα ὥσα, 

ἄον ὧν, Ῥ. ῬτΕ5. οὗ ἐπεγγελάω. 
ἐπεθέμνην, 2. δογ. ἱπᾶ, τηϊᾶ, 

οὗ ἐπιτίθημι. 
ἐπεθύμησα, 1. Δογ. ἱπά, οὗ 

ἐπιθυμέω. 
ἔπει, εν. 8δπᾶἃ οοπη]. : 1. 

Ααν. : γῆλθη.--- 2. Οὐοῃ.: 
ἐπαδηνοῖι α8, δεεῖησ ἐδαί, 

Ὶ 1ἰβύθῃ ᾽ἢ 

ϑίησο, ἐφ᾽), Ῥσϑρ.: δ. 
ἱ ὅρου, ἀδὲ-- ἨΣ ὙΠ ῬΘΥΞΟΠΒΙ 

75 

ἐπειδ-άν, οοηΐ. [ἐπειδ-ή» 
“ ΜΒπθη ; ἂν, ἱπᾶρε, Ῥδυύϊο]6) 
Ἡλθη υθ ᾿ 
ἔπει- δή, βάν. [ἐπεί, ““ψΏΘη 

δή, υϑοὰ ἴπ ᾿λαννν δ. νου δ) 
ἔοτοθ "Ἱ Οἱ ὑΐηθ: Ἡγλεέπ, τῆδην 
ἐμαί. 
ἔπ-ειμι, ἴ. -ἔσομαι, γ. Ἡ. 

[ἐπ-ἔ, “ΠΡΟΣ "5 εἰμί, “ἕο Ὀ6᾽ 
Το δὲ ροτ, ΟΥ οι, Βοσηθίτηρ :---αοαὖῦ 
4, 25 ΔΡΡΠ6α ἴο 8 Ὀγϊᾶρθ ΟΥ̓́ΣΣ 8 
ΤΊΤΟΥ ; ΒΌΡΡΙΥ αὐτῷ (Ξεποταμῷ) 
ΔΥΓοΥ ἐ ἐπῆν. 

ἐπεί. - περ, οοπΐ. 
“ 5ἴηθ ̓ ΘμοΙἶϊς περ, ἷπῃ 
Μ᾿ τα υλ ἄτγαο ἔογτοθ ἢ δϑίποο 
ἱἐπαεεα, ἱπαβηνμοῦ, α8, δεοῖησ ἱμαΐ. 
ἐπειρᾶτο, 8. ΡΕΥΞ, 51ηρ6.. 1πᾶ, 

τηϊα. οὗ πειράω.- 
ἔπεισα, 1. δοΥ. ἱπ, οὗ πείθω. 
ἔπ-ειτα, δᾶν. [ἐπ-ί, “1Π 

δαἀαϊθίοι᾽" ; εἶτα, ““ὑπδη.᾽ 1. Οὗ 
ἐἶτηθ : ΖΦΉ. --- 2. ὙΠῸ αὐὐϊο]α : 
Τῆς γοϊϊοισίπσ ου 7μέιι)»6:---ὃ ἔπειτα 
χρόνος, 7ιεξιγ76 ἐϊῆη6 ΟΥ̓ ἐϊπιδ΄ ἰο 
ὁογη6.---3., ΟΥ̓ οτᾶρυ, δἔο..: 1π ἔδι6 
ῃεχὲ ρίαρε. --- 4. Τυύοττορ,, ΠΘΗ 
ἐπ αποϑίϊοι 15 Τοπηταθα Οἢ. ἃ 81}0- 
Ροβιθίοη : 091 δον αὶ ξα86. 
ἔπεμψα, 1. 8ὸὺύ. ἱπᾶ, οὗ 

πέμπω. 
ἐπεστάτει, 8. ΡΟΕΙ5. 

ἱπ ΘΥΈ, ᾿πᾶ. οὗ ἐπιστατέω. 
ἐπετάχθην,]1. 8οΥ. 1η. Ρ838. 

οὗ ἐπιτάσσω. 
ἐπέτρεψα,, 1. δοῦ. ἱπᾷ, οὗ 

ἐπιτρέπω. ᾿ 
ἐπεφάνην, 2. 80Υ. ἱπᾶ, Ῥ855. 

οὗ ἐπιφαίνω. 
1, ἐπτή Κο-ος;, ον, δάϊ. [ἴον 

ἐπάκο- τος ; - ᾿ἐπακο-ύω, “ἰο 
; 886 ἀκούω) Ζ δίεπίπσ.--- 

Α5 Βαῦθδῦ.: ἐτπγτήκο-ος;, ου, ΕΠ. 
Α Ιἰδέοπίησ »ίαςο, α Ῥία!σο εὐἰΐμῖη, 
πεαγίησ. 
ΣΆ: ἐπήκοος, 

ἥκοος. 

“ἐπῆν, ἱτηροσῇ, πᾶ, οὗ ἔπειμει. 
ἐπί (ὑδϑἔουθ δη δβϑρὶταὐθα παμς 

1. γι ἀδη.: 

Βίηρ, 

ἄυ ὅς ΣΈΡΘΙ, 1, 
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ῬΓΟΙ. : βὲν:---ἐφ᾽ ἑαντῶν, ὃν ἱλξην- 
δεοῖυες.--Αα. Τοισαγας, ἵπ τὰ 6 αἰἰγδεί- 
ἴοπ ΟΥ̓́, 70..---ἃ. ΟΥ {ἴπ6 : 75 {λέ 
ἐΐπιε οὗ, ἴτω {λ:6 φοῦιγ8ὲ 67.---2. ΤᾺ 
Ὠαῖ.: 8. ὥροπ. ---- Ὁ. 7π. --- α. 
Ασαϊπςί.--Αἄ, 1πι αααιίοπ ἴο, ὃὲ- 
δἰάδε, οὐδ" απᾶ αϑοῦε,---Α, ΚΥ᾽.-- 
. Οἱ {ἰππ6: 4, πη, οἡ.--. Οἵ 
ῬΪδοδ : 4|.--.3. ὙΠῸ Ασα. : 8. 
θη, ὠροη, οὔεῦ".----. Τοισαγαςξ, ἴο. 
ἥν Αγσαϊπε. ᾿ 
ἐπι-βουλεύω, 1. ΒΟΥ. (ἐπ)- 

εβούλευσα.Υ. Ὡ. [ἐπί, “ δραϊηβὺ᾽"; 
βουλεύω, “" ἴο Ρΐδη ̓Ὶ ὙΠ δΐ.: 
Τὸ ρῖαπ, ΟΥὮ οί, ασαϊπξέ;---αὖῦ 0, 
20 ΞΌΡΡΙΥ αὐτῷ ΖΙΌΓΩ Ῥχβοθάϊηρ 
ΟἸΔΌ56. 
ἐπιβουλεύων, ουσα, ον, Ῥ. 

ῬΓΕΒ. οὗ ἐπιβονλεύω. 
ἐπιβου “ἤ, ἧς, ἴ. ἑὰς αὶ 

εύὐω, “ἴο ρΡῥΙοῦ αραϊπεῦ᾽" (“Α 
ΡΙοτεϊηρ' αραϊηβῦ"᾿ 016; Β6Π66) 4 
ρ»ἰοί, εἴο. 
ἐπιδεικνύμενος, ἢ, ὧν, Ἐ. 

ἘΓΕΞ, τηϊᾶ. οὗ ἐπιδείκνυμι. 
ἐπι-δείκνῦμι, 2. -δείξω, ν. 

-δέδειχα, 1. 80Γ. (ἐπ)-έδειξα, ν. 8. 
[ἐπέΊ| ἴθ “᾿πηἰρθηβξῖγσα ἤογχοθ᾽":; 
δείκνῦμιε, ““ἴο Βῃονν 1. Αοές 
70 ΤῊΝ, ἐαχλιιδὶί, αἴδρίαν, εἴς. 3 
ἈΠᾷ, ἔπι - δείκνῦμαι, Το 
δῆου, Ῥγουε, πιαζε ευὐἰασπΐ, οὗ ΟΥ" 
ὈΥ͂ ΟΠΘ᾽' 5 561}, 
ἐπιθέσθαι, 2. ΔοΥ. ᾿ηΐ, τηϊᾷ, 

οὗ ἐπιτίθημι. 
ἐπιθήσεται, 3. ῬΕΙΞ. Ξίπρ. 

[αϊ. 1ηᾶ. τηϊᾷ. οὗ πτίφνν ἃς μα 
ἐπι-θυμ,.-έω (-ῶ). ζΖ. -ἥσω, Ῥ. 

(ἐπι-τεθύμ)- κα, (ἐπ-ε ὕμ)-ησα, 
νυν. ἃ. [ἐπί,. "" ἼΠΡΟῚ ᾿᾽; θυμ-ός, 
““ τηηα (“Τὸ βοὺ {86 τηϊπᾶ 
ΡΟΝ ἡ; 6Πη66) 1. ὙΥΠῺῈ ἀεη.: 
7ο ἀεξῖγε ἐαφετίῳ, ἴοπῦ 707... --- 2. 
ὙΥῺῈ Ιπηΐῇ. : ΤῸ δε τέ ἀεδὶ7 Οι8, ΟΥ 
ἐασε)", ἴο ἅο, εἴς.. ἴο ἴοπρ ἴο ἄἂο, δίς. 
ἐπιθυμέων ὧν, εουὅσα οὔσα, 

ἔον οὔῦν, Ῥ,. ῬΓΕβ. Οὗ ἐπιθυμ- 
εω- 

ἐπιθυμ.-ἕία, ας, ἔ. [ἐπιθυμ-έω, 
““ἐρ ἀδθβξῖσα θα ΥΥ 7 «4π εασεῖ" 
ἀεεῖγε, ἰοπισίπῳ, δἴο. 

ΝΟΟΑ ΔΑ ΚΛΥ. 

ἐπιθυμιοίην, Αὐδο ῥχοβ. ορῦ 
οὗ ἐπιθυμέω. 
. ἐπιθῶνται. 8, ῬΟΙΒ. ῬΊΌΓ, 

. 8ΟΥ. 580]. τηϊᾶ, οὗ ἐπιτίθημι. 
τὰ “ἢ κίνδῦν-ος, ον, 86]. [ἐπί, 
Ϊῃ “ὁ βύσθηρίῃοηΐηρ ἔογοθ ἢ : 
κίνδῦνος, ““ἀΔΗΡΟΥ "7 (““Ηδνυΐηρ 
ἀΔΏΡΈΓ ᾿, Β6η06) ὙΠ Ὁ) δΐ. : 
απρφεγοιδ, ρεγίϊοιβ, δπαζαγάοι, 
αἰξεπα εα εοἰΐν, ἀαπ ΘΕ ,, ἴο. 
ἐπι-νοέω (-νοῶ), ζΖ. -νοήσω, 

1. ΔΟΣ. (ἐπ)- ἐνόησα, Υ. 8. ξι«ἃ..ὅ 
- ΠΡΟΙ ᾽᾽ : νοέω, “ ἕο ᾿ Φω 

(“Το ὑπῖηκ ὉΡΟῚ ἢ; Ν ς 
1 Αοο. : 70 ἱπέεπα, ῬΏΓΡΡΟΞΕ, ἃ 
ἰΒϊηρσ.---2, 1 1πηξ. : Τὸ ἱπίεπα, 
»ΏγΡοϑδε, οὔο... ἴο ἄο ; ἐο ἐμπίπλ ο7 
ἀοΐηρσ. 
ἐπιορκ-έω (-ῶ), ξ. τήσω, Ῥ. 

(ἐπιώρκ)- τἤκα, 1. δῖ. (ἐπιώρκ)- 
σα. Υ.τι. [ἐπίορκ-ος, “ῬαεΙτοᾶ ᾿ 
1. 70 ϑεέςοῖπε, ΟΥ ὅθ, »ε7 γα; ἴο 
»ε»7ωγ 6 οπε᾿ 5 ἘΕΙ, ἕο δρεαγ ζαϊξεῖν, 
ΤΟΥ διρεαγ" οτε᾽ 5 8ε17.---2. ἢ Αοο. 
οὗ ἀπῦν, εἴς., ἃ5 800. οὗ Πεξρϑοῦ : 
Τὸ διρέα 7" 7αϊξεῖν ὃν. 
ἐπιορκέων ὧν, ἔουσα οὔσα, 

έον οὖν, Ῥ. ΓΕΒ. οὗ ἐπιορκέω. 
ἐπιορκῆσαι, 1. ΒΟΓ. ἴηΐ, οὗ 

ἐπιορκέω. 
ἐπιορκ-ία, ας, ἔ. [ἐπιορκ-έω, 

“ δὸ ῬΕΙΌΓΘ ΟΠ Θ᾽ 5 5611 Α 

»Ῥεγγαγίπ οπε᾿ δ δεῖ, ῬΕΥ7ΖΩΤΨ, γαῖδε 
διρεαγίπο. 

ἐπί- Ὄρκτος, ον, 8]. πῇ 
“ ἀσαϊηβῦ᾽᾽ ; ὅρκος, “85 ΟΟΥΒ᾽] 
ΟΥὨ ῬΟΥΞΟΙΒ: «Ἅἀοἰΐπσ ασαϊπϑδέ οπε᾿ 8 
οαἴὰ; »Ῥε7ωγεά, 7 δΙΓΟΤΉ. 
ἐπιορκοῦντας, 8.00. ΡΙΌΥ. 

τηᾶβο, Οὗ ἐπιορκέων ὧν, Ῥ, Ῥ͵ΈΒ. 
οὗ ἐπιορκέω. 
ἐπι-σττ-ίζομαι, ἔ. -ἔσομαι, 

Αὐὐο ζοῦμαι, 1. 8ΔΟΥ͂. (ἐπ-εσττ)- 
ἵσάμην, Υ. τηϊᾶ. [ἐπί, 1Π 
““ βσθησ  ΠΘηΪηρ ΟΥΟΘ᾽" ; σῖτ-ος, 
“004 ἢ 70. ῬΤΌΘΩΪΤ6, ΟΥ̓ σεῖΐ, 
7οοᾶ ΤΟΥ͂ ΟΠΘἾΒ 561, εἶδ. ; ἴο 70}- 
ασε. 
ἐπϊσιτιζόμενος, η, ον, Ῥ. 

ΡΥΕΒ. οὗ ἐπισιτέζομαι. 
ἐπισιτιούμεθα, 1. ῬΡεχξ. 



᾿ πτάσσω, 

---“-“΄. 
ΨΝΟΓΑ͂ ΒὥδζΣδαΑ ΝΥ͂. 

ῬῖαΣ. ζαδ. ἱπᾶ. τηΐϊᾶ, οὗ ἐπισιτίζο-. 
μαι. 
ἐπι-σκοπέω (-σκοτῶ), ἔ. 

; -σκέψομαι, -σκοπήσω, (ἐπ)- 
εσκαψάμην, 1αἴϑ (ἐπ)-εσκόπησα, 
γΥ. 8. [ἐπί, ““ΡοΟΠ ᾽᾿; σκοπέω, ““ἴο 
ἸΟΟΚ (“Τὸ ἸΟΟΚΌΡΟΣΙ "᾿; Β6Π66) 
ΟΥἨ ἔχτοορβ : 70 ἐπϑβρεοί, οἴω. 
ἐπί- στἄᾶ - μαι, ἔ. ἐπι-στή- 

σομαι, Ὑ. τηϊᾶ, (“Τὸ εἰδπμα αὖ ογ᾽ 
ἘΣ ΒΘη66) 1. ὙΥΙῈ Θεη. : 10 

εσιίῃ, πατὰ α ἐποιε- 
᾿μένγο ΟΥ̓́, ἔποιο; δ, 9.--2Σώ. 1 
ὅτι : Τὸ ἔποιρ, εἴα... ἐμαΐ; 4. 8 [ἐπί, 
“αὐ: στα, δκῖπ ἴο ὅ8η5. στοοῖ 
ΞΤΗΆΑ͂, “ ἰο 5Ξίβδιηα ᾽᾽. 

ἐπί-στἄ-σις., σεως, ἔ. ((Α 
βέβπαϊηρσ δὸ᾽ 8 ὉΪδοθ : 6 π 06) Οὗ 
ἔχσοορβ : 4 λαῖὲ [Ἰὰ.]. 
ἐπιστἄτ-ἐω (-ὦ), τ. πη. 

“8. οὨϊοῖ, στηδείοσ, 
Ῥγεβίαοπῦ ἢ (“ἸῸ 6 δὴ ἐπι- 
στάτης""; Β6Π06) 7170 εχεγοῖδε 

ΟΥ αὠμογ τ. 
ἐπιστῇ, 8. ῬΕΙΞ. βίῃβ. 2. δου. 

Ετι Ὁ]. οὗ ἐφίστημι. 
ς ἐπιστ- μων, ὴημον, 86]. 
[ἐπέστ-αμαι, “ ἴο Κπουν "] ὙΠ 
Θεη. : “εγιεαϊπίεα τεἰέῃ, ἀποισίπς, 
 ααἰπερα ΟΥ τοεῖϊ τεῦ ξεᾶ ἔπ, τηδίΐθϑιβ ; 
ΒΊῚ, 1. 
Ἅ ᾿ἐπιστήσας, ἄσα, αν, Ῥ. 1. 

80Υ. οὗ ἐφίστημι. 
ἐπιστρατ-εία. εἴας, ἴ. [ἐπι- 

᾿ στρατ-εύω, “ἴο ἐδκθ {π6 Βεϊὰ 
 βραῖηδῦ᾽""}] 4 ἑαζίπσ ἐδεὲ πεῖα 
το; α δλοείϊε ἐχρεαϊέοη, 

Ἢ Επδον ρου ο, Ἧ πὲ [ἐπί, 
“σαϊηβῦ"; στρατεύω, “Ὑἴο 688 
ΒΞ ΒΙΥΤΗΥ͂, 5Ὸ ΟΝ. 85 Θχρϑαϊίοη 

Ο 70 ἱεαὰ απ αΥ̓ΩΨ, ΟΥ 950 Θ5. απ 
ἐχρεαϊέοι, ασαϊπϑδέ ΟΥΘ, ἐο ἑαζε 
ἕλε πεϊα ασαϊηϑὲ ΟΥ 6. 
ἐπιστρατεύων, ουσα, 

Ῥ. Ῥγεβ. οὗ ἐπιστρατεύω. 
ἐπι-τάσσω (Αἰέϊο -τάττω), 

Ε. -τάξω, 1. 80Υ. (ἐπ)-έταξα. Υ. ἃ. 
[ἐπί, ἴπ ““ξΞἰσοησιποπίησ ἴοτοοἢ: 

““ ἐο ΟΥ̓ΘΥ  ὙΥ1Ὲ Ῥαῖ. 
οὗ Ρϑύϑοιι : ΤῸ ΟΥε7᾿, δ )οῖη, οοτι 

ον"; 
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τιαπᾶ, αρροϊηέ. ---- Ῥαββ. : ἐἔπι- 
τάσσομαι (Αἰϊο -τάττο- 
μμα1}, Ρ-. -τέταγμαι, ῬὈΪΌΡΕΤΙ. 
(ἐπ)-ετετάγμην, 1. 80 0. (ἐπὺ)- 
ετάχθην ;--αὖ 8, 6 ἐπετέτακτο Βὲ5 
ἴον 115 βυθ]θοῦ 86 οἰδξθ ταῦτα 
πράττειν. 
ἐπιτήδεια, 

τήδειος. 
ἐπιτήδ-ειος , ον, δα]. [ἀκὶπ 

ἴο ἐπιτηδ-ές (Δαγ.), ““ ΞοΥυ]ηρ 6 
ΡῬΈΌΓΡΟΞΘ ᾽᾽ (“ Ῥεγῥαϊηΐηρ ἴο ἐπε- 
τηδές ᾿; ΏΘΠΟ6) 1, ϑεγυϊπσ 70)" α 
ῬῺΓΡΟΒῈ ΟΥ̓ ἐπα; πὲ, εοπνυεηϊεηΐ, 
διειίαδίο;---εῖ, ὅδ, 18 νι [Τηΐ.:-- 
τὸν ἐπιτήδειον, λίπε ἱμαΐξ τταϑ α πὲ 
ῬΑ͂ΙΟΝ ΤΟΥ ὉΠ6 Ῥαπβητηθηῦ; 8,11. 
-2. ϑεγυϊεεαῖδ, ἨδΟΘΕΒΑΤΊ, τ ΑΒ 
Βαθβῦ. : ἐπιτήδεια, ων, Π. 
ΡῬΙατ. Τὰς πεοοϑϑαῦὶεβ ΟΥἹ {ἴ{ε, 1.6. 
»ῬτΤουϊδίοηϑ, 7οοα. 
ἐπιτιθέμενος, η, ἜΝ 

ῬΙ͵ΕΒ. τη]. οὗ ἐπιτίθημι. 
ἐπιτίθεσθαι, ΡΓΕ5. ᾿ηξ. ΤΩ 11, 

οὗ ἐπιτίθημι. 
ἐπι-τίθημι, ἢ. -θήσω, ν. 

«τέθεικα, Υ. ἃ. [ἐπί, “προ ; 
τίθημι, ““ἴο ΡῬαῦ ο7" Ρΐδοθ "7 1. 
Αοὗ.: ΤῸ »ιιΐ, ΟΥ Ῥίαεξο, τπΡρΟΉ.---. 
Μ|Ια. : ἐπι-τίθεμαι, ἴ. -θήσο- 
μαι, 2. ΔοΥ. (ἐπ)-εθέμην, (“Τὸ 
Ῥτῦ ΟΠΘ᾽5 ξϑὶ ΡΟΝ “ἢ ;; Π6ΠΟΘ) 
Τὴη 8 Βοβί!θ 56η856 : ὙΥ1 δΐ.: 
Τὸ πιαῖζὲ απ αἰξαοξ τροπ, δεί 
ροπ, αἰΐαοξ ; 4, 10, εἴς. --- 8. 
ΑἸοΒΘ: ΤῸ ηιᾶζε απ αἰΐαοξ ; 4, 19. 
εἰς. 
ἔπι- τρέπω, ἔ, -τρέψω, 1. 

8ΟΥΙ. (ἐπ)- τέτρεψα, Ὧν [εχξ 
-ς ἐρ" ; τρέπω, “ ἴο ἔπτη ᾽] (“ΤῸ 
ἔπστι ἴο, Ο7" ΟΥ̓ΕΥ -ἴο,᾽ Δποῦμοτ: 
Β6η66) ὙΠ δῦ. οὗ Ῥϑύξοῃ 
δῃηᾷ Τηῦ.: ΤῸ σῖτα ὩΡ ἰο 8 ῬΘΥΞΟῚ 
ο ἀο, οἴα.; ἰο ῬΕΥπεῖέ, ΟΥ αἰἴΐοιν, ἃ 
ῬΘΥΞΟΙ, ἐο 0, οἴο. 
ἐπι-φαίνω, ἔ. -φὰανῶ, γ΄. 8. 

[ἐπέ, ““ἴο " ; φαίνω, ““ὕο 5Πον᾽}] 
(Τὸ 5πον ἴο ᾿᾽ ΟΠ6 : ὮΘΠΟΘ, “00 
ΞΒΟΥ ἿΟΥῃ, ἀἰβριαν “} γΠᾶ. 
ἐπιι-φαίνομαι, ΠΗ. ῬϑΕβ, 
ἴῃ τηϊᾷ, ἴογοθ, (ἐπ)-εφᾶνην, ΤῸ 

ων; Β66 ἐπι- 

ον; 



ὃ 

δῆοιν οπεῖξ 8ε17, αρῬϑαῦ", σοι ἱπίο 
οἱσιρ. 
ἐπί-χἄρ- ις, ἢ (Θθῃ. ἵτος), 

δὰ]. [ἐπί, ““ὑο "; χαρ-ά, ““1ΟΥ ᾽ 
(“ΤΡ σίϊ ἢ σἸοΥ" ἴο ᾿"ΟὯΘ ; Ὠ6Π66) 
Αὐσνεεαδῖε, ρἱεαδὶη :--ττὸ δοΐχαρε, 
αστγεεξαδίεπεδς οἵ ἸΟΟΚ δῃᾶ σηβδηῃ- 
ΠΟΥ; ασγεεαδῖξ, ΟΥ »ίιεαδίπῳ, πιαπ- 
56), Θἴο.; 568 ἈΧ.10]6 ὁ 0. 

ἐπι- χειρ-έω᾽ (.-ὦ), 1. δου. 
(ἐπ-εχείρ)-σα, Υ- ἢ. [ἐπί, “το "; 
χείρ, “Π8η8᾽ (“Τὸ7 γμυΐ ἐῃ6 
Ὠβηα ἴο" 8. ὑπίηρ ; Β6π 06) ὙὙ1Ὲ 
Τηΐ.: 7Ὸ ἐπαφαυοιι", αἰξεπιρί, ἴο 
ἅο, εξ. 
ἐπιχειρήσαιμι, 1, δου. ορῦ. 

οὗ ἐπιχειρέω. 
ἐποίησα, ἐποιησάμην, 

1, 8οΥ. ἱἰπᾶ, βδοῦ. δῃηᾷᾶ χυ]ᾶ, οὗ 
ποιέω. ᾿ 
ἐποίουν, ἐπηροτῖ, ἱπᾶ, οὗ 

ποίεω- 

ἕτι- ομαι, ᾿τροσῖ. εἱπόμην, 
ἔ, ἔψομαι (Ξεἕπ-σομαι), Υ-. τηϊᾶ. 
10 γοϊϊοιν;---ὖ 2, 4 τὶϊῃ δῦ. οὗ 
ῬΟΥΞΟΗ ;--αὖ ὅ, 13 τ δῦ, οὗ 
ΟΆ1|586 ;--οααοὖ 8, 17, 8Δ1ΊὁΠ6 [ακὶπ ἴο 
Ξ8η5, Τοοῦ ΒΆΘΗ, “1Ἃ0 Ι2ΙΌῸΠΟ ᾿ἢ ; 
Ι,αὖ. δἔχι-07"}. 
ἑπόμιενος, ἡ, ον, Ῥ. Ῥ͵6Ξ. οὗ 

ἕπομαι. 

ἐπορεύθην, 1. 8ΟΥ. 1. ῬΆΞ5. 
οὗ πορεύω. 
ἐπράχθην, 1. 807. 1πΠ8, Ῥᾶ55. 

οὗ πράσσω. , 
ἑπτά, πῦυϊὴ. δα]. ἱπᾶθοὶ]. 

ϑευεπ [ακίη ἴο 5818. βαρίαῃ; οἵ. 
Ι,αὖ. Ξερίφηι]. 
ἑπτα-καί-δεκα, Ππύτη. δαϊ. 

1πηα60]. [ἑπτά, ““βουθῃ"᾽ ; καί, 
“ πᾶ": δέκᾳ; ““ ἴδηι] (““ ββυβῃ 
δα τ6ἢ) ἰευεπίξεῃ. 
ἐργ-άζομαι, ζΖ. -ἄσομαι, Ῥ. 
εἴργ)-ασμαι, γ. τυηϊᾶ. [ἔργτ-ον, 
“ΤΟΥΚ ἢ] 170 τ όῦὰ ἃ5 ὈὨπβραπᾶ- 
ΤΏΘη ἋοΟ. 
ἐργασόμενος, ἢ; ον, Ρ. ζαΐ. 

οὗ ἐργάζομαι. 
ἔργ-ον, ου, π. [τοοῦ ἐρΎ, “ἴο 

ψΟΣΚ,] δ Α τῳοῦκ. --Ζ2. ,εεᾶ, 

αεί, αεἰΐοτι. 

νοζαΑ βύδ ΝΥ. 

ἐρημ-ία, ας, ἔ, [ἔρμητος, 
“ἸΟΠΘΙΥ͂, αἀοβοχὺ 7 (“ΤῺ δβὗαϊρο, 
εἰς., οὗ ἴῃ6 ἔρημος ᾿᾽; ΠΘ6ΠΟΘ, 
“ς ἸΟ ΘΙ 6585, βΒο  πθ ᾿;; ΠΘ6Π66) 
Α εοϊζίμαε, ἀδδεγέ, εὐ! Δ ΦΥΊΙ648 ;-ττϑιῦ, 
ὅ, 9 ἐρημία Ἠδ5Β ἃ προαΐ, δα]. 
(φοβερώτατον) Ῥτοαϊοαῖρα οὗ 10. 
ΤὨϊ5 τηοᾶθ οὗ οσοῃβίσχιοῦ οι ΟἿΪΥ͂ 
ΒΟΙα5 ροοα οὗ 8 Ῥγεαϊοδῦινε δᾶ- 
Ἰοοῦνα. 
ἔρημος, ον, 84].: 1, ΟΥ 

ῬΊΘΟΘΒ : οπεῖῃ, αἀεδεγέ, ἀδδοϊαΐδ.-- 
2. Οὗ δπίηρβ : Αἀδαπαάοπεα ὌΥ 
61 ΟὟΠΘΙΒ; 1, 6 [ὈΡτῸ}. ἕο Ὀ6 
αἰν]αθα ἔ-ρη-μος, δΠα ἴο ὈΘ τοξου- 
τοᾶ ἰο ὅδηβ. σοοῦ ΒΑΗ, ““ἴο 
μν Ὑῇ ' νου τ Ῥατύ. π᾿... ὕἵ 
ὩΠ ὁ ἐψὴ] ἃ ῬΙεὴΗ͂Σ, 

Δα μος ἃ ΞΌΠΙΧ]. 

“ξρμην-εύς, ἕως, τι. ζέρμην- 
εὔω, ““ὋὍο Ἰηΐογρτοῦ ᾽ «4π'᾽ ἱπίεγ- 
ΡῈ Εἰ67'. 
ἔρομαι, ἕ, ἐρήσομαι, 2. 8οΥ. 

ἠρόμην,Υ.τηϊᾶ, 70 αεῇ, ἐἀπφωῖγε 67. 
ἐροῦντα, 800. ΞΙΠ6΄. Τηᾶ 80, οὗ 

ἐρῶν, Ῥ. οὗ ἐρῶ ; 566 ἐρῶ. 

ἐῤῥωμένος, η, ον, 
[ΞΌΤΊΟΙΥ ῬΡασΐῖ. Ῥεσέ. Ῥᾶββ. 
ῥώννῦυμι (“ἴο εΕὐχοησίμοη᾽᾽,), ἰπ 
δα]θοῦγδὶ ἔογῸ6] (“" Βίσθηρσίμθη- 
οα᾽ ; 6506) ϑέζόοηπς, δἰοιξ, υἷσοῦ- 
οἴβ, οἷο. ᾿ 
ἔρὕ-μα, μᾶτος, π. [ἐρύτ-ω,. 

““τρ ἄγαν" ;-ἰῃ τηϊᾶ. ““ἴο αΥ̓ΑῪΥ 
ἴο ΟΠΘ᾽5 5617; ΠΘΠΟΘ, “ἴο Ρὑ͵7Ὸ- 
ἐθοῦ ογ" ἀοζοηᾶ ̓ μὰ ὙΒαῦ 1 ώ).} 
Ῥτοΐθοῦβ οὔ αϑ θη: ; Β6Π06) 4 
᾿.-...Ὁ »γοίεοίϊοπ, οἷοι 

ἔ αι, ᾿, ἐλεύσομαι, 2. Ῥ. 
ἐλήλυ Ῥὶο εἰλήλουθα, 2. δογ. 
ἤλυδον, ̓Ατεῖο ἦλθον, Υ. Ὡ. τηϊᾶ. 
ἰτΥθρ. : 1, 70 φοΉι6, ἴο σο.---2. Το 
οοπλε ὕαεῖ, τείετ [ϑὅ8:5. αγὐοδπεΐῆα, 
(ξ-. Τοοῦ ΒΙΟΗΗ, 07" ΕΙ, ““ἴο 5Ὸ 7) 
ἘπΞε χομαι]. 

ἐρῶ, μον οὗ ὑτοξ. εἴρω, ΜΈΪΟΙ 
ΟΟΟΌΥ͂Β, ῬΟΙΠΔΡΘ, ΟἸἸΥ ΟΠΟΘ. 7, 
εὖο., ερὴῦϊῃ {εϊ!. 
ἐρών, οῦσα, ὄν, Ἐ; οὗ ἐρῶ. ἥν 
ἔρ-ως, ὠτος; Τῇ. ἱέρ-αμαι;, 

ἄθβΞῖσθ ᾿) 2εδῖχε. 



ἡ, . χὰ. ἢ μ᾿ 

ἔττο.--- 

ΡΟΓΑΒΌΖΣΑΔΥ. 

ἐρωτάω (-ῶ), ἢ. ἐρωτήσω, Ρ. 
ἠρώτηκα, 1. 8ΟΥ. ἠρώτησα, γΥ. 8.: 
1. Το αδξ, ἐπφιεῖνε. --- 2. ὙΥ ΙΓ 
ὑκιανα Οὗ ῬΘΙΞΟῚ : 170 αϑΐ, ΟΥ ἐπ- 

γῈ, ΟἿ. 
“Ἄ" Αὐξίο ἔοῦ εἰς : 6, 80. 
ἴα ρφυοΝΝ ξαξ. ἴπξ, οὗ 1. 

ον αν ̓ς ἔδομαι, Ὁ. ἐδήδοκα, 
Υ. ἃ. Τὸ εαΐ. 
ἐσμιέν, 1. Ῥ6Υ5. ῬΪΌΤ. Ρ͵65. ἱπᾶ, 
1. εἰμί. 
ἐσοίμιην, ξαΐ. τονε ΟΥ1. εἰμί, 
ἔσομιαι, ξἔ. ἱπᾶ, οὗ 1. εἰμί. 
ἔσται, ἔοΥ ἔσεται, 8. ῬΘΙΞ. 

βίηρ, οὗ ἔσομαι ; 566 ἔσομαι. 
1. ἔσ-τε, οοπ. [ἴοΥ ἐς (ΞΞ εἰς), 

ὅτε ; εἰς, ““ἜΡ ἴο "; ὅτε,“ ὙΠΟ 
(ὖν ἴο σῇ οη,᾽ ἑ.6.) Τι, μη: 
-- ἔστ᾽ ἀν, επέϊ! τὐπαίονον" ἐϊηιϊο. 

2. ἐστέ, 2. ῬΕΙΒ. Ρ]ΌΥ. ΡΓΕΒ. 
ἰηᾷ. οΕ1. εἰμί 
ἔστην, 2. Δογ. 1πᾶ. οὗ ἵστημι. 
ἐστί(ν), 8. ΡΕΙΒ. Εἰ πθ΄. ΡὈ͵ΓΈΒ. 

ἐπᾶ. οὗ 1. εἰμί, 
ἐστράτευσα, 1. δΔογ. ἱπᾷ. οὗ 

στρατεύω. 
ΝΠ τεϑευμένος,η,ω, 
Ῥ.ροσῆ. ῬΡαᾳββ. οὗ στρατοπεδεύω. 
ἔσχἄᾶτος, η, ον, 5ῈΡ. 8αϊ. 

[ΡΥ 3.05 δεξὶη τὸ ἐκ, ἐξ, ““ουπὐὖ 
(“ Οπέοττηοβὺ ᾿᾿ ; Βθποθ) Οὗ 5ευΐ- 
ἔοσ 95, εἰσ. : ίξογ Ὡοξΐ, μέπιοϑδέ, ἐ1- 
ἐγ 1 6.--- Α5 ϑαρεῦ. : ἔσχατα, 
ων, Ὦ. ΡΙΌΤ. [εἰ] ατ.) 716 

ἐσχάτ-ως βᾶν. [ἔσχαττος, 
μῖρδεδὲ ἐπ’ ἄσρτεθ᾽ (“ΑΥΟΣ 
ἔῃ ΤΩΒΙΘ οὗ ἐδθ ἔσχατος" : 
ἮΘΠΟ6) 15 ἐΐε ᾿ϊσπμεδέ ἀθσγεο, 61- 
ἐγεηχείυ. 
ἐταράχθην, 

Ῥᾶδββ. οὗ ταράσσω. 
ἐτάχθην, 1. δοῖ. ἱπᾶ, ῬΡάΞ8. 

οὗ τάσσω. 

ἐτελεύτησα, 1. 8ογ. ἱπᾶϊο, 
ὃΐ τελευτάω. 
ἕτερος, α, ον, δ]. Οἶδε)" οὗ 

Α5 ἀπαβοῦι: ἕτερος; ου: 
τη. Αἀποίδευ" Ῥδῦβοη, αποίμεν" ;--- 
εὖ ὅ, 25 ΤΊΞΒΑΡΠΘΙΤΙΘΞ τ|565 ἰὖ 

πο δδ'.. ἐπα, 
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οὗ ΒΪΤΞ6]5 ἴῃ σοίοσομοθ ἐὸ ἰδ 
Κίηρ, 
ἐτετρώμην, νΡἱαροτῆ. ἱπᾶ. 

Ῥ888. οὗ τιτρώσκω. 
εἶξε, ἤν. :, Ἰς ΘΕ Ἔρος δὲ 
Ῥχοβθηῦ : Ἂς ψεί, ψεΐ, εἰ111.----ἴς 
Ῥαβὺ : ἂν ἴοησοῦ, {ϊ11. --- 2. 
Εὺίμε7, που ϑοῦθ" [ακὶπ ἴο 5818. 
αἰϊ, ““Ὀογοπα᾽. 
ἑτοίμ-ως, ἄγ. [ἕτοιμτ-ος, 

ἐγρααν᾽"} (ΑΥ̓ΟΥ ὑῃ6 ΤΟΘΏ ΘΓ 
οὗ ὅπ ἕτοιμος ᾿; ΒΘ6Π06) ἔβπεαᾶ- 
ἐν. 
ἔτος, εος ους, Ὦ, ΑΑ ψδαγ :-ττ 

τριάκοντα ἔτη, 80. οὗ εἶτα : 9. 
12 [ακίπ ἐο ϑ'αμῃβοσιῦ στυαΐδαξ, ΩΝ 
γΘΔΙ 1. 
ἐτραπόμην, ὥς. Δ. ὙΠ 

ῬΆΞ5. οὗ τρέπω. 
ἔτὕῦὔχον, Ὅν ΒΘ 166: 68 

τυγχάνω. 

ἐτῶν, ΒΘ. ῬΙΌΥ͵. οὗ ἔτος. 
εὖ, ϑδᾶγν. : . ἐξ ΕΣ ΥΧἹ7] ἷ.--2, Τη 

οοταροβίθίοα: δ. Θοοά, ετεοεϊοηΐ, 
Ὁ. Ιῃ “τπἰοηβῖνσ ἔοτορ ἢ : 

Ονγοαΐ, σὍυοῦὰ τοῦ [Π|Κ6 ἐΐς, 
““ σοοα;,᾽ δκῖὶπ ἴο 3848. διε, ΓΟ 
βίσηϊῆοσ θοῇ “ὁ βοοᾶ " δπᾶ 
᾿ “ἐγ 6}} ᾿. 

εὐδαιμιον-ΐία,, ίας, ἔ. [εὐδαί- 
μων, εὐδαίμον-ος, “ ῬΓΟΞΡΘΙΌΤΙΒ᾽᾽᾽ 
(ΤῈ6 βἕβδζθ οὐ οοπαϊξίοι οὗ {ῃ6 
εὐδαίμων"; ὮΘ6Π66) ἢ ,ΌΡΕΥ έν, 
σοοα Κζογέμπε, οἷο. 
εὐδαιμον-(ζω, ἢ. -ἴσω, 

Αὐτο ζῶ, 1. 8δοΥ. (ἠνδαιμον)-ἴσα, 
Υ. 8. [1.1] ΤῸ ἄδδϑηι ῬΤΟΒΡΕΥΟΙ8 ΟΥ̓ 
μαρρῖ.- 
εὐδαιμονίσαιμυι, 

ορῦ. οὗ εὐδαιμονίζω. 
εὐ-δαίμων, δαιμον, δα]. [εὖ, 

“ς 1761 ; δαίμων, “8. ὑπέρ] 
ΒΘ μῖα5.} (Ἡδυϊηρ 8. ὑπίθιασΥ 
ΘΘηἶ5 1611 αἰξροβθᾶ ᾿" 2; Ὦ6Πη06) 
ῬΥΟΘΡΕΤΟΊΙ 5, 7οτέμπαίε, λαρρνυ. 

εὑ-ειδ-ής, ἔς, ἄγ. [εὖ, 
“ἐ Ὑγ 61} ; εἶδ-ος, ““ΖΌΤΤΩ, 5Π84 06 
(“Ἡδυϊηρ ἃ σοοῦ ἔουτη ἢ ; Π6Π06) 
ἩΓεἰ1- ΠοΥ εα], ἐτεἰ]-ὁῃαροα, οὗο.:-- 
εὖ 8, 5 ἢ αδη. οὗ ““πϊηρ αΪ5- 
ἐσ θαῦοα᾽" αὖϑοσ 86 βιρασ]δεϊυθ. 

Δι: δϑ σι 



δο 

Ω (ΟομΡ. : εὐειδέσ-τερος) ; 
ΞῈΡ.: εὐειδέσ-τατος. 
εὔ-ελτις, -ελπι (66η. -ἴδος), 

αἂϊ]. [ῸΥΓ εὔ-ελπιδ-ς; {Υ. εὖ, 
“4 1ηὴΥγ}] ᾿"; ἐλπίς, ἐλπίδ-ος, “ΠΟΡΘ6᾽ 
Ἡαυϊης σοοα πόρε, πορεζαϊ, οἴο. 
εὐεργε-σία, σίας, ἔ. [οΥ εὐ- 

εργετ-σία; ἴτ, εὐεργετ-έω,"" ἴο Ὀ6Π- 
ον" (“Α ῬΡοποῆῦυξηρ ᾿"᾿; Π6ΠΟ6) 
Α ϑεπεῆὲ, δοτυῖσε, ἀϊπα αεΐ, οἷο. 
εὐεργετ-έω (-ὥ). ἔ. -ἥσω, Ῥ. 

(εὐηργέτ)-ηκα, Υ. ἢ. [εὐεργέτ-ης, 
“8 Ῥοηθδξαοίου ἢ (“ΤῸ Ὀ6 8ῃ 
εὐεργέτης "; 6Π66) 70 δὅδοιῦ 
ἀϊπάπο85, ἰο δοηοῆί. 
᾿εὐεργετέων, 

οὔσα, έον οὗν, 
εργετέω. 
εὐ-εργ-έτης, έτου, Τη. 

[εὖ, ““νὑ͵811 ; ΟΌΞΟ]. ἔργ-ω, “ἴο 
ἅο (Ἢ γο ἄοοθβ τγὲ]] " ἕο 
ΔΠΟΥΠΘΥ ; ΠΘΠ66) Α δεπεζαεσίονγ,. 
εὐθύ-ς, εν. [εὐθύ -ς, 

““αὐταῖρηῦ")) δέγαϊσιξγαῃ, 707 ίἢ- 
εὐἰίμ, τταπιοαϊαίεῖμ, αὐ οτζε, 
-εὐθύωρ-ον, κἄν. [Δαγογθΐδὶ 

πραῦ. οὗ εὐθύωρ-ος, ““ἴῇ ἃ 
βίσαϊσηῃῦ 11η6ἢ 711 α δἰγαῖσλί 
ἰϊη6. 
εὐ-μεταχείρισ-τος, τον, 

δα]. [ἴοΥ εὐτμεταχείριδ- τος; ΤΥ, 
εὖ, ““ἸἩἨἸΕΙ1, 6511; μεταχειρίζω 
(ἘΞ ἀρ περ συνῆν ““ἴο τηδῃ- 
Δ56᾽ ΚΒ αξὶν πιαπασεα, ἐαδὰ ἴο 
σεΐ ἐλι6 δεί(67" 07. 

εὔνο-ια, (ἐτῖ5γ11.), ας, ἔ. 
[εὔνο-ος, ““γγο}1-τηϊ] θᾶ, τν6]}}- 
αἰξροβξθᾶ "7 (“ ΤῊΘ οομαἰἴοπ, ΟΥ̓ 
απϑ!ν, οὗ ὕΠθ6 εὔνοτος ̓"; Π6Π66) 
Οσοα-ερῖϊ], ἀϊπὰ γοοϊπο, εἰπάηεςς. 
εὔνο-ος. ον (Αὐάϊο εὐ- -νοῦς, 

νοῦν), 84]. [εὖ ““νὑ͵6}} ᾽᾿ ; νό-ος, 
““γη1η4 ἢ (“Ηδυὶηρ {86 ΤΙηϊπᾶ 
Ὑ611, 1.6. ἴῃ 8. ΡΟΟΩ͂, ο7) Εἰπᾶ, 
ἔτγατηθ ᾽ ; θῆοθ)ὴ) ὙΥΪῈ Ὁ δῦ.: 
Το -πιϊπαφα, τπο11-αἱδροϑβεα, ἐρεῖ 1- 
αὔέεοίεά, ἕο οὐ ἰοιτατ'α5. 

εὔ- οπλ-ος, ον, 8]. [εὖ, 
“ἐ 1γ8}}; ὅπλ-α (Ρ1Χ.), “ ΔΥΤΩ5᾽] 
(“Ἡκσνυίηρ ΔΥΤΩ5. Ὑ7611, ἑ.6. 
σοοΩ οΟΠαΙΓ101,᾿᾽ εἴς. ; 

ῶν, έἔέουσα 
Ῥ, ῬΥΙ͂ΘΞ, οἵ εὐ- 

ΠΘΠΟ6) 

ΨΟΓΑΌΖΣΑΔΛΥ. 

ἩΓΕ] -αγτηφα, ιρο]]-ογρρεᾶ; --- ἂν 
8, 8 [6 5ΞΌΡΟΙ]. 15 10118, Ὀγ θη. 
οὗ ““Ὁηϊηρσ αἰδίγι θαΐοα,." ΚΓ 
(σοτρ. : εὐοπλ-ότερος) : 8}. : 
εὐοπλ-ότἄτος. 
εὐπετ - ὥς, δᾶν. [εὐπετ- ής, 

“( ΘΑΒΥ (Ἰ ΑΥου [86 ΤΏ ΏΠΟΥ οὗ 
[86 εὐπετής " ; ὨΘη66)  αδίϊψ, 

εὔ- πορ- ος, ον, 8]. [707 εὖὔ- 
περ-ος ; ΠΤ. εὖ, ““ν6}}, βὼν 
περτάω, “ἴο Ῥ858 {ΠΓΟῸΡΉ »ἢ 
αξὶὶν Ῥαβδδεά ἐμτοισι, τοααϊῖν 
ἐσ αυογδεά. 
,εὔ-πρακ- τος, τον, δα]. [ΓῸΥ 

εὔ-πραγ-τος ; ς δ; ὧδ, τ; 
ΘΑΒΙγ ἦ; τγτραγ;, τοοῦ οὐ πράσσω, 
“τὸ ἅἃο] ἰᾳϑὶῖν ἄοπο, τεασιϊη 
οβ εείρα ΟΥ̓ δγοισὴέ αϑοιί. ΚΟΥ 
ΟΟΠΊΡ. : εὐπρακτ-ότερος. 
εὕρ-μα, ἡμᾶτος, π.-. [εὑρ- 

ἔσκω, “το πᾶ] (““ Τπαῦ ΦΉΣ, 
5. Τουπᾶ᾿ ᾽ν; 606) 1. Ἅ4πιη- 
δχρεοίοα ρΐθοε 9,Γ, σοοά ἵμεΐ ΟΥ̓ 
σοοά 7ογίωπο. --- 2, Α σαΐπ, αἀ- 
πυηαπίασε, ῬγῸΟΠέ. 
, εὑρ-ίσκω, ἔ, -ἥσω, Ῥ. -ἢκα, 

. 80Υ.. (εὗρ)- ὃν, γ. ἃ. ἵσττορ. [τοοῦ 
εγῆχας 1. Αοὔ.: δ. Τὸ 3πα.---Ὦ. 
7ο ἥηπᾶ οτιΐ, αευΐδε, οοπίγίῦδ. -- 
2. ΜΙ,α.: εὑρ- -ίσκομαι, ἔ . τήσο- 
μαι, 2. 8ΟΥ. -όμην, Το πα 707' 
οπεὶ5 δεῖγ, 1.6. ἰο οδίαϊπι, ῬΥΟΟΊΤΕ, 
οὔο. : 

εὖρ-ος, εος ους, Π. [εὐρ-ύς. 
“χα 6 "Πα ἢ ;---ὖ 4, 12, εὗρος 
15. {86 Ασα. οὗ 186 ἐς ΜΙ ΑΞΏΤΟ οἵ 
Ξξρδοθ [Ὁ 99]; οὗ. ῬΣΪΤΏΘΓ, ὃ 102, 
(2). 
εὔ-τακ- τος, τον, δα]. [{ῸΥ 

εὔ-ταγ-τος ; ἔτ, εὖ ΘΕ 3 
ταῦ, τοοῦ οὗ τάσσω, “" ἴο ΟΥ̓͂ΘΥ »ἦἢ 
(“ὙΥ611-ογα σᾶ " ; ἤθηο6) Ἠγεῖ- 
αἰδοὶριπαά. 
Εὐφράτης, οὐ, τπ|. 7764 

Πστ σον (μοΥν Εἰ Γαΐ) ; δὶ ΤΊ ΟΣ 
οὗ ϑ'υσῖβ, ὑυὩ]Οἢ σἱβ65 ἴῃ ΑΥ̓ΤΊ Θηΐδ, 
Δηα Ἰοϊπὶπηρσ ἰύβοὶ ἴο ὑμῃθ ΤΊΡΤΙΒ 
4115 ᾿Ἰηΐο ὑπη6 Ῥουβίδη ΟΠ. 

ἐφ᾽, Ι͂οΥ ἐπί, Ὀθΐοτθ 8. νγοσὰᾶ 
ἴῃ ἃ Ὀορίηηΐησ ἢ δῷ δδερίγαἰρα 

νοεῖ. 



᾿ Ἐπ βοδεὺ οὗ ομβ οὗ δθ ἕϑυϑθῃ 

σηϊᾶ. οὗ ἐφίστημι. 

ΨΜΟΓΑ͂ ΒΟΖΑΔΜΥ͂. 

ἔφἄᾶγον, 2. 
Ῥγεξθηῦ. 170 εαΐ. 

ΔΟΥ͂, νι ποι 3 ΞΘΟΥ ᾽ἢ)) 

81 

Απ ΦΡΉΟΥ; ΟἿ6 οὗ 8 ὈΟΑΥ͂ 
οὗ ἔνθ ϑϑραγίδῃ χηβδρίβίγαΐοβ, 

ἐφάνην, 32. 8ΔοΥ. ἱπᾶ. Ῥ855. οὗ Ὑνποβθ ΡΟΥΘ τγχαβ δΌβοϊἑθ δηᾶ 

ἔφἄσαν, 3. νεῖ, »ἱατ. 2. δου. 
ἱπαῖο. οὗ φημί. 

ἔφ- εδρ- ος; ον, Ἰῃ. [ἐπ-ἴ, “εὖ 
ΟἿ᾽ ὭΘΕΤ (566 ἐπ-ὦ) ; ἕδρ-α, ““4΄ 
εοοῦ (“ἪἫδΘ ψο π85 8 βϑδαῦ 
ΠΕΔΡἢ ; ΘΠ06) “45 ἀὐέησετ' ;--- 
ἐπ Πδτη6 σίγϑῃ ἴο 8 ἐπΠῖγα ΡΟΥΞΟΙ 
ΜῈΟ γγδκ βΞίδυϊοηθα ΠΟΥ ὕνο, 
οἴμοΥ οηρασρᾶ ἴῃ οοτϊηθδαῖ, δπᾶ 
Ὑ{80 Π8δᾶ ἴο σὺ {π6 ΠΟ ὈΠΘΙΌΟΥ. 
, ἐφειπόμιην, ᾿πηρογῇ. ᾿πᾶ, οὗ 

έπομαι. 
ϑ.- έπομιαι, ἱτηρογῆ. -ειπό- 

μην, 1. -έψομαι, γ΄. τηϊᾶ. [ἐπ-ἔ, ἴῃ 
“ἐ βέσθησιποπῖπρ [ΟΤῸΘ᾽᾽ (566 ἐπῶ ; 
ἕπομαι, ““ἴο ξοΠΠοΥγ 71 170 7οϊίοιῦ 
αὐξεῦ", ῬΏ δι. 
ἴἜφεσος, ον, ζ. ἘρλέΞιιΣ; 8 

οἷν οὗ ᾿Αβία Μίποσ, σα] γαϊθα ἴπ 
Ἠοαῦθθη ἐἶστηθδ5 ἔοσ {π 6 του βῃΐρ οὗ 

ἱ δπα ἴπ ΟὨγβοϊθη Ὁ ΠΊ65 85 

ΟΒΌτομο5 οὗ ἀβία. 
ἔφην, 2. 8ογ. ᾿ἰπᾶ. οὗ φημί. 
ἐ ἱστάμενος, Ἢ» ον, Ε΄. ῬΥ͵65. 

ἐφ-ίστημι, ἔ. ἐπι-στήσω, 
1. 80. ἐπ-έστησα, Ρ. ἐφ-έστηκα, 
2. ΒΟΥ. ἐπ-έστην [ἐπ-, “8 
(566 ἐπῶ : ἵστημι, “ἴο σϑβξ6 ἰοὸ 
Β  7 1.,Ἀὃὄὃσσδ - κ΄. Τη μ65.. 
ἐπροσξ,, ἐπέ. δηᾶ 1. ΒΟΥ. 8.5 Υ΄ 8. 
ΟΥ ὕσόοῦϑ, δές. : Τὸ παζε ἰο δαϊξ, 
ἐο παϊέ; 4, 328. --- Ὁ. Τὰ Ροσῆ. δῃᾶ 
2. ΒΟΥ. 83 Υ. ἢ. Οὗ ἰχόοορϑ, δέ. : 
Τὸ σοῆις ἴο α βίον; ἰο βίορ, παϊέ.--- 
2. ΜΙια.: ἐφ-ίσταμνιαι, 1. 8ΔοΥ. 
ἐπ-εστησάμην, Τὸ Παϊέ. 
ΕἾ ὟΣ εἶτο, 38. ΡΘΙΞ5. 
ἐπ ρεσῇ. τηϊᾶ. οὗ φοβέω. 
ἔφ-οδος, όδου, ἴ. [ἐπ-ί, ““ἔο- 

ὙΑΙῸΞ᾽" (566 ἐπῇῷ : ὁδός, “8 
ὝΕΥ ἢ (ΓΑ ὙὯΥ ζονδσαβ᾽" :; 
Β6Ππ66) 44 αρρτοαςῆ, α ἀναισίπς 

βίῃρ. 

- το ..-ο-- -6-Π5-τ-.5...--ρ΄ΠρΠρὖῸ-ς5Ὸἷ5ὖῸςῸὖΘῸΘ-ςΕἕ.---΄-΄-΄-΄΄ΠΠρΡὖῸ ΄ΠὃΠὃὖῸὖΡὖϑ΄Π΄Γ΄ΓΠἷΠὃὮἝἷἧ.  .-ο .α «.ἧ» ... .. ... »»αε... .ἧ.. 

ΠΦΟΥ͂", 
Ἔφορος, ̓ Ξ ἄχρις [ἐφορ-άω, 

“ἔἐρ οὐϑῖ-Ξ6 8 ἢ (“ ἐδ ΟΥ̓́ΣΙ- , 
“Χεη. τι. “ 

εχίθηαρᾶ ΟΥ̓́ΘΏ ΟΥ̓ΘΥ ὑμο ῖγ Εῖηρβ. 
ἔφρᾶσα, 1. 8δοΥ. ἱπᾶ. οἵ 
ράζω. 
ἔφὕγον, 2. ϑ8οῖ.. ἱπᾶ. οὗ 

φεύγω. 
ἔχθρα, ας ; 566 ἐχθρός. 
ἐχθ-ρός, ρά, ρόν, δᾶ. 

[ἔχθ-ω, ““ἴἢο Βεῖ6.᾽ Ι1ῃ ϑδοίϊνθ 
ἴογοΘ: ᾿Παΐϊησ, λοσίϊ6.--- ΑΒ Βαρβῦ.: 
6. ἐχθρός, οὔ, τη. Οπηὲ τὸῶδο ἐ3 
τοὶ ἐμ απ ἐπότην. --- Ὁ. ἔχθρα, 
εἰς: ἢς οι τίν οὗ ἔθει ηρ ; λαΐγεα, 
λαίε, ἐπηρϊέψ. 
ἐχόμενος; Ἢ. ον, Ῥ. Ῥ͵οϑ, 

ΡΆ58. Οὗ ἔχω. 
ἐχρῆτο, ϑ. ῬΘΙΞ. βίηρ, τη ρου, 

1πᾶ. οὗ χράομαι. 
ἐχρῶντο, 8, ῬΘΙΒ. ῬΙΌΤ. ἱτὰ- 

ῬΘΤΊ. 1πᾶ. οὗ χράομαι. 

ἐχ-ῦρός, ὕρά, ὕρόν, δα]. [ἔχ-ω, 
““ἴοὸ ΒοΙᾶ ἔαβϑὺῦ ἢ (“ Ηοϊαϊηρ 
ἔαβῦ"" ; Π6Π06) 1. ϑίγοπσ, Ζγηι. 
--2. ϑα7ο, 56ΟΙ7) 6, 

ἔχ-ὦ, προσ, εἶχον, ἔ . ἕξω 
(Ξεεχ-σω) δ. σχήσω. Ῥ. ἔσχηκα, 
2. ΒΟΥ. ἔσχον, Υ. 8. 88 π. ἼΓΓΘΟ, : 
1. Αοῦ. : ἃ. 70 ἢαῦε, Ρο55638;--- ἴα 
δίκην δεν 568 δέκη.---Ὁ. 70 ἠοίᾶ. 
--ο. ὙὙΠῈ ΤΙηΐ.: 70 δαῦὰ τὴς 
ὨΊΘΑΊ5 ΟΥ̓ ῬΟΊῦ67' ἰο ἃο, εἶς. ; ἐο ὃ6 
αὖὶες ἰο ἀο, εἴς. ; 2, 11.---Ζ, Νααΐ. : 
(Τὸ Βδυθ ομπϑ᾽᾿β 561," 1.6.) Τὸ 
ὅδ ἴπ 8. οοτίαίη βίδαϊα; 1, 7: 566 
ἐντίμως ; οὗ, 8150, 6, 1, εἴἰο.---8, 
ἴω, ἔχ- ομαι, ῬΡ. ἔσχημαι, 

8ΟΥ͂, έθην, ἴ. ([416) σχεθή- 
σομαι. : ἐσχέθ Ταῦ. οὗ σομαϊεοι : 
Τὸ δὲ Πεϊὰ ζαξδὲ ὃν, ἰ.6. ἰο δὲ ἴη- 
νοῖϊυοα ἵπ; ὃ, 21 [δκῖὶπ ἴο ϑ'ϑηβουῦ 
τοοῦ 5,485, “Ὁ βυβύδίη, βιιρροτσῦ, 
εἰς. .]. 
ἔχων, ουσα, ον, Ῥ. Ῥ͵6Ξ οὗ ἔχω. 
ἐψεύσθην, 1. δογ. ἱπᾶ. Ὀᾷᾶ55. 

οὗ ψεύδω. 
ἐψ᾿ -ητός, τή, ητόν, 588]. 

[ἔψτω, ““ἴο ὈΟ11᾽} ἕ Βοϊιοᾶ": 3 
Π6η06) δ υραῦ δά, ΟΥ οδέαϊηποα, ὃν 
δοϊϊίπσ ; δοιϊϊεα ἀοιῦη; ὃ, 16, 



85 ΝΟΓΟΑ͂ ΛΑ ΝΥ͂. 

ἕψ-ω, ἴ. ήσω, 1. 80Υ, (ἡψ)-σα,, Ὁδγῖϊν :---ὮὮ μήν, ἵπ ϑϑρῳ ὑγείδ, ἃ 
ν. ἃ. 70 ῥοῖϊ, εοοῖ [ρτοῦ. δκίη ἴο 
5δη8, γοοῦ ΡΆΟΘΗ, “ ἤο σοοκ ᾽Ἶ. 
ἕψων, ουσα, ον, Ῥ. ΡΓ68. οὗ 

ἕψω. 
ἑώρακα, ΡεΥ΄. ᾿ηᾶ. οὗ δὁράω. 
ἑωρῶμην, 1, ῬΕΙ͂Β. ὈΙΌΥ͂, 1Π)- 

Ῥουῇ. ἱπὰ. οὗ δράω. 
ἑώρων, 8. ῬΘΥΒ. ΡΙΟΥ͂. ἱτροσῇ. 

ἐπα, οὗ δὁράω ; 9, 12, 
: Β ἕως, κᾶν.: 1. ἩΡλῖϊο, 80 Ἰοης 

ἀρ Αι {η|, ἀπέ, με διμοῖι ἐϊηη 

χε ἕως (Αὐξίς ΖοΥ ἠώς), οος 
ους, ἴ. Τῇὴε ἀαιρη, τπογπῖης [ΞΘ 
ἠώς, ακίηῃ ἴο ϑὅδηβ. μϑῆαϑβ, “06 
ἀδνγπ᾽᾽. 

Ζαβάτορ, ον, τ|ι 706 
Ζαδαίιιβ (4130 Οδ]16 ἃ ὈΥ 6 
δ οϊοηὗῦ ΟὙΘΘΚ σΘΟΡΥΔΌΠΟΥΒ Λύκος, 
““Ὑγ7017᾽} ; ἃ Υἱνοὺ οὔ Αβία ΜΊΠΟΥ. 
105 τηοᾶρϑυτι ὩΔΙῺὴ6 15 ὑῃ6 ὥρρεν, 
ΟΥ̓ Οαγεαΐ, Ζαῦδ. 

ζάω, Ἐ ζήσω ἀιιἃ ζήσομαι, Ὁ. 
ἕζηκα, 1. ΒΟΥ. ἔζησα, γΥ.π. 7170 θέ 
αἰΐνο, ο [ἴν6. 
ζευγ-νῦμι (-νὕω), ἔ. ζεύξω, 

Ῥ. ([αὖ6) ἔζευχα, 1. 8ΟΥ͂. ἔζευξα, 
ν. 8. 70 Ζ27οϊἴπ, πεἰπίίε. --- ῬΙΗΘΕ, « 
ζεύγ-νὕμ,αι, Ρ. ἔζευγμαι, 1. ΒΟΥ. 
ἐζεύχθην ἱτοοῦ ζυγ, δκίῃ ἴο 5818. 
τοοῦ Υὐῦ, “ἴο 1οΐπ ο7) οοῃηηθοῦ ᾽. 
ζητέω (ὦ), ἔ. ζητήσω, Ρ. 

ἐζήτηκα, 1. 80 Υ. ἐζήτησα, Υ. ἃ. 
70 8εοῖ, φηψεῖγο 707". οἷο, 
ζῶν, ζῶσα, ζῶν, σοΟὨΥ. Ῥ. ῬΓ͵Θ6Β5. 

οὗ ζάω. 

1:- ἢ, δοη).: ἢ; ὉΓ-ΞΞῆ «τώ ἢ, 
οἰΐι6 7" ... «Ο7; τἩῦὨδί 67). .. Ο7᾽;--ὦἜ 
Ἢ 9. 0 Ὁ ὁ 4 Ἡν ΟΒΘΙΝΡΗ αὶ... θύω εἴ 
ΟἿ". --- 2. ΑΥἸΟΥ οταβ ἀθηούϊηρ 
ΘΟΤΠΡΑΤΊΒΟΗ : 8. Τλαη ---πλείους 
ἢν ΤΟΥ ἰμαπ: οὖδεν ἄλλο ἤ, πο- 
ἐμῖπρ εἶ56 ἰλαη.--- Ὁ, 7Πλαΐ:---πρό- 
σθεν ἢ, ἰαῶμ ἐμαί, 5οοτι6)" ἐμαπ. 

2. ἢ, δᾶν. : 1, Ἰῃ ΕἸ ψ τ. εγε4 5 εἴ τι 0Ὁ) 
ἴηρ, ᾿ὔΑΣ ὡς ΙοΥοΘ : 7Ζγμῖυ, 

Τούτη α]α ᾿ηὐτοαποίηρ ὉΠ 6 δοῦμαὶ 
ὙΟΣΒ οὗ δὴ οδὐῆἢ.---2. Τη αἰγϑοῦ 

᾿αποβύίοηβ, ἧκ 0η6 Ιδῦ. ἢσπ), 

“αἰσαὐθσσστϑϑὐϑϑσν κπν......................θσπσπΠΠ1Π|Π1:::..:.....09ᾷϑ.595ᾷϑ.ν.....΄5ὖ............ώ..............ϑ.ν.........................ἌῳἍ..... 

τγιτπουῦ σοιτοβροπαᾶϊησ ἘΠΊ ΒΗ 
Θαυϊγαϊθηῦ, 84 ΤΠΘΓΟΙΥ τη  κΚίησ 
ὑπεαῦ ἃ αποβύϊοη 15 Ρεῦ. 

9. ἣ, ΠΟΙ. εἴηρ, 2Ἃῖ68], οὗ ἅ6- 
Βηϊΐ6 αυύϊο]θ ὃ. 

4, ἥ, ΠΟΙ. 5'ησ, ἔθη οὗ ζΕ]. 
ῬΈΡΝ ὅς. 

. ἢ, ἀδῦ. βίηρ. ἴϑριη, οὗ σοὶ. 
ΕἾ... ὃς. 

6. 
1. δι᾽ ἢ 
ἠγαλλόμην, ᾿τηροτέ, 1η4, οὗ 

ἀγάλλομαι. 
βρτωυν. 1. : δόῦ, 

έλλω. 
ἰηᾷ. οἵ 

γε-μών, μόνος, τὴ. [ἡγέ 
ομαι, ““ἴο 1686 (“ Οπ6 ς ἀν 
1θδ5᾽᾽ ; ἢ6Π066) Α ᾿φαασεῦ", σμϊάδ. 
ἣγ- -ἔομαι (οῦμαι), ἔ, “ἥσο- 

μαι, Ὁ. -μαι, Ἦν ΣΟ 9 8.5 8. 
ΑἸοΙΘ: 70 ἰεαᾶ, ἰραᾶ ἐδ τ'σαψ.--- 
Ὁ. 1 δῦ. [ὃ 1041: 70 ᾿εαὰ 
ἐμὲ ταῦ 701", 1.6. 0 σὸ δείογ, »76- 
σε, οοπαμεί, οὔο,---Ο, ΤῸ δὲ α 
ἰφα6167', οἠῖφῦ, σοτητηαηα 67", Θὗο.--- 
2. Το ἀξόηι, σοη 516167', ἐμῖπε, μοῖα, 
εὔἴο. [ΠΤ]. Εβτὴθ τοοῦ 88 ἄγω ; 566 
ἄγω]. 
ἡγησόμιενος, η: ον, Ῥ. ζαῦ, 

οὗ ἡγέομαι :-τ-ὸ ἡγησόμενος, δά 
ἐμαί οἷ Ἰεαᾶ, 1.6. ἐμ6 πιᾶπὶ ἐμαΐ 
αὐἱϊ δε, ΟΥ̓ ὁ ὅθ, α ἴεακε" ΟΥ̓ 
σεῖαε. 
ἦγον, ἱτηρεγῇ. ἱπᾶ, οὗ ἄγω. 
ἡγούμιενος, ᾽η; ον, Ῥ, Ῥ͵ΈΒ, 

οὗ ἡγέομαι: ---τὸ ἡγούμενον, {δέ 
ἰρααϊπ͵ ρατέ, ΟΥ̓ αἰυϊβδίοπ, οὗ δ 
ΔΥΤΩΗΥ͂ ; ἐδ πυαῇ :--ὸ ἡγούμενος, δέ 
ἐμαί Ιόαα 8, 1.6. ἐδι6 ἰφαα1Ε61' ΟΥ̓ ΘΟΉ.- 
τηαπ 167", 
ξεν, ῬΙΌρΡοσῇ. ἱπᾶ, οὗ εἴδω. 
δΏ, δᾶγν.: 1. οισ, αἰγεαᾶψ. 

π᾿) Ῥγ"εεοπέϊψ, ζογίμισίές [ακίπ ὕο 
58η8. αᾶνα, “ὕο- 8 0, ΠΟΥ]. 
ἥδιστ-α, ἅν. [ςἀγεογθίαδὶ 

πθαῦ. Ὀ]0Υ. οὗ ἥδιστ-ος, ““ τηοϑῦ 
δ]αα 7 Μοϑί σϊαᾶίῖψ; ὅ, 1. 

» 9. ῬΟΙΒ. Β'πρ. ἈΥ65. 5810]. 



ὟΥΝ 

ἥδ-ομαι, ἔ. ἡσθήσομαι, 1. 
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ἡμτ-έτερος, έτερα, ἕτερον, 
ῬΙΌΏ. ῬΡΟβ8. [ἡμ-εῖἰς, “ν»8᾽ἢ ΒΟΥ. ἥσθην, Υ-. τηϊᾶ. : 1, ὙΠ 

Ὁ δῦ. : Τὸ »ῖίδαβϑο οπεὶ 5 3617 ἴω ΟΥ 
«οἱέῃ; ἰο ἰαζε αεϊσῃέ τη.---2. ἘΟ]1, 
Ὀγ ρΡασῦ. ἴῃ οοποοτα στ 5 Ὀ] θοῦ : 
Τὸ δα ρῬϊδαδε αἱ, ΟΥ ἰο 
ἘΠ ΡΊΞΗ Τηΐ, [δκὶη ἕο ὅδηβ, σοοῦ 
ΒΥΑΘ, 07" ΞΥΑ͂., ““ὕο Ῥ]6 856. 
ἣδ-ονή, ονῆς, ἔ. [ἥδ-ομαι (π 

ϑοῦύϊνθ ἔοτοθ), ““ἴο ρῖθαβθ, ἃ6- 
Ἡρηῦ᾽ (“ ΤΗδῦὺ τυ Ὁ Ὀ]ΘΆΞ65 Ο7" 
ἀρ ρ β ̓᾿; ΠΘΠΟ6) 1, ῥίδαϑιι7)6.--τ- 
2. ΚΑ Ἰαυοιιῦ", ἐαδίε ἴουθ οὗ ὑῃθ 
ΤΩ ΘΉΪΏΡΒ οὗ ὑπ ὅδη8. τοοῦ ΞΥΑ, 
ΟἹ ΒΥΆΏ, 15 ““ἴο ὑδβδίθ᾽"᾽ : 568 
ἥδομαι]. 
ἣδύς, εἴα, ύ, 88]. : 1.: 

ϑισοθέ ἴο ὑπ ἐβξίο. -- Ὁ. ἥδοον 
περεομβδεν ασγοραδί6.---2, Ῥειϊσηιίοα, 
τρεῖϊ ρἱφαβεαᾶ, οσαα [αξκὶτπ ὅο ὅ8:}5, 
δυάάιι, ““5υγοοῦ" ; οὗ, ἥδομαι]. 
ἤθελον, τρουῖ. ἰμᾶ. οὗ 

ἐθέλω. 
ἠθροίσθην, 1. Δογ. πᾶ, Ρά558, 

οὗ ἀθροίζω. 
ἥ κω, ἢ. ἥξω, Ρ. ([1ξ6) ἦχα, γ΄. π, 
ἤαῦο εδοῆια ΟΥ αΥ77ῶὶυεα ; ἰο δ6 

»γ76βεηξ, ἰο ὃ6 ἤδ 76; ἴἰο αγτΤῖυο. 
᾿Ηλεῖος, ου, ᾿Ξ. 4π Εἴεαη; 

απαΐ οΥΓἹ Εἰῖς, ἃ Ξῖαϊα οὗ ϑοαυΐῃ- 
υύθείοτηι αΎΥ̓θεοθ, 
ἤλεκτρον, ου, π. «πᾶ ἤλεκ- 

Ἔρος, ου, 0. διὰ ἔ, (“ΤΏ 
Ῥδϑδιηῖηρ ο7) 5ῃϊπῖηρ ἐῃϊηρ᾽᾽) 
Εἰδοίγοπ, ἴ.6, απηιδοῦ" [ἀκὶπ ἕο 
Ξδηβ, τοοῦ ΑΒΟῊ, ““ἴο ὈΘΘΙ 07" 
58 1Πη6᾽}. 
ἦλθον, 2. 80. πᾷ, οὗ ἔ ἔρχομαι. 
ἠλίθ-ἴ τος, τ ἴον, 8.6]. [ἡλιθ- 

α, “ἴὰ τσϑῖὶῃ " (“" Ῥοείαϊπίηρσ ἐο 
ἤλιθα"; Β6π66) Ψαΐῃ, 511}, 7οοῖ- 
ἢ: ----τὸ ἠλίθιον, 7οϊῳ; 5686 ατῦ- 
1016 ὃ. 
ἥλ-ζἴος, ἴον, τα. ΤῊ 5ιμι [ακίῃ 

ἕο ϑὅϑηβ. 506}. 
ἡμεῖς, ἡμῶν, Ρ]ατ. οὗ ἐ ἐγώ. 
ἡμέρα,, ας, ἢ. δαΐ: ταύτην 

ἡμέραν, Ἀοο. οὗ ἀπταξίΐουι οὗ ἐϊ 126 - 
ἃ: 18; κε. “ἴον Ὁ. 7. 5 11 δὰ 
τῇ ἡμέρᾳ, ἐοσοίε»" Ἰοϊξι ἐδ αν, 
1.6. αὐ ἀανδνεαξ, ἰδ ἀαιρη. 

ΟΥ, οὐ δεϊοπσῖπρ ἰο, μι8; Ομ)", ΟἿ78. 
ἡ μιν, ἀαῦ. ΡΠαΓ. οὗ ἐ ἐγώ. 
ἠμφιγνόουν, ἱτηροτῇ. ἰπᾷ, οὗ 

ἀμφιγνοέω. 
- ἣν, ΘΟ]. αὶ Βαθ]αποῦγθ 

[οοηΐ. ΤῈ. ἐάν; “1 ζ΄. 
2. ἦν, 1. δηᾷ 8, ῬΘΥΒΟῚΒ 5[η6 

ἱτηρ σ. 1πᾶ, οὗ 1. εἰμί. 
8. ἥν, ἔξει. 800. 5Β'ηρ. οὗ ὅς. 
ἤν-περ,. οοη]. [ςἡν, “1; 

δ ῃο  ὑϊο μα οδηἶῦθ ῬαΥ 0186 περ] Ψ 
ἱπαερα, ὃ αε ἰδασί. 
ἠξίουν, ἤτρου, ἱμᾶ. οὗ 

ἀξιόω. 
ἥξω, ζαΐ. ἱπα, οὗ ἥκω. 
ἥπερ, δᾶγ. [δἀνου δὶ ἔθ. 

ἃαῦ. βίηρ. οὗ ὅσπερ, “ὙΟ, εἴς.» 
ἰηᾶθ64.ἢ 151 ἐπ6 ταν εὐηϊοῖ ἵπ- 
αεοά, αϑ ἱπαεφεᾶ, 78 α8 ἱπαφεᾶ. 
ἤρεσκον, ᾿τηροσῖ, ἱπᾶ, οὗ 

ἀρέσκω. 
ἠρξάμην, 1. δον. ἰηᾶ, γηϊᾶ, 

οὗ ἄρχω. 
ἠρόμ,ν, 2. Δ0Υ. ἰηᾶ, "οἵ ἔ ἔρο- 

μαι. 
ἡροῦντο, 38. ῬΕΥΞ. ΡῬΙΌΥ. 1τὰ- 

ΡΟΥΥ. ἰπᾷ. Ραβ88. οὗ αἱρέω. 
ἠρώτα, 8. ῬΟΙΒ. Β[ηρ', ἴη}- 

ΡοΟΥΕ, 1ηα. οὗ ἐρωτάω. 
ἠρώτησα, 1. δοῦ, ἱπᾶ, οὗ 

ἐρωτάω. 

᾿ ἤσθϊζον, 
ἐσθίω. 

Ὥστην, Ι͂ΟΥ̓ ἥἤτην, 8. ῬΘΙΗ. 
ἅπ81 ἱτηρουῖ. ἰηᾶ. οὗ Ἱ. εἰμί. 
ἡἣσὔχ-ία, ίας, ἔ. [ἡσὔχοος, 

“ απϊοῦ 7 (“ΤῈῺ6 οοπάϊδίοη οὗ 
ὑπῃ6 ἥσυχος ᾿" ; 6Πη66) Θεέ, 
»έαςε :--- καθ᾽. ἡσυχίαν, φιῖρίῳ, αἱ 
Ῥέεαεε. 
ἠσχύνθην, 1. δογ. ἱπᾶ, Ρᾶ55. 

ο αἰσχύνω. 

ἠσχὈνόμην, τ ροσέ, ἱπᾶ, 
τηϊα, οἵ αἰσχύνω. 
ἦτε, ἦσαν, 2. πᾶ 8. ΡΟΙ5, 

Ῥ]ΌΓ. ἱτηροσῇ. ἰπᾶ. οὗ 1. εἰμί. 
ἠτούμην, ᾿πρ σῇ. ᾿ηα. τηϊᾶ, 

οἴ αἰτέω. 
ἡἥττάομιαι (-ῶμν,α:ι), ἢ. τᾶ. 

ἸΩΡΟΥ, ἰμᾶ, οἵ 



δ4 

ἴῃ Ῥδξθ, [ΌὉΥῸΘ ἡττήσομαι, ΠΝ 
Ῥᾶβ5β. ἡττηθήσομαι, Ῥ. ῬΑΕΒ. ἥττη- 

αι, Υ. Ῥᾶββ. [ςδκίῃ ἴο ἥττων, 
“1655 (“ΤῸ Ὀ6 τηδᾶθ οσ' Ὀ6- 
ΟΟΠῚΘ 1655: ἮΘ6Π66) 1, 70 δὲ 
τοΥ Σοὶ ΟΥ̓ ΟΥ̓ ΟΤΠ6.---2, ΤῸ δὲ 
τέῳ μορίων "--π-αὖ 8, 29 Το] ον ὈΥ 

Ἕττᾶσθαι, ῬΥΙΘΕ, 1η7. ῬᾶΞ8, 
οὗ ἡττάω. 
ἡττήσομαι, ζαῦ. 'πᾶ. τηϊᾶ, 

ἄββ, ΤΌΥῸ8 οὗἉ ἡ ᾿ἡττάω. 
ττον: 566 ἥττων. 

ἡττώμεθα, ΟΟΠΕΓ. 1. ΡΕΙΒ, 
ῬΙΌΥ. Ρ8ξ8. οὗ ἡττάω. 
ἡττώμενος, ἡ, ον, ΠΟΙΟΥ͂, 

Ῥασῦ. ῬΥΘΞ, Ῥϑβ5, οὗ ἡττάω ὁτ-οὖ 
4, ὁ ΞΏΡΡΙΥ ἡμῶν νὴΐῃ ἡἥττω- 
μένων. 
ἥττων, ον, ΘΟΙΏΡ. 8411. 1έ85: 

-- πουῦ, εἴηρ, ἧττον ἴῃ Δαν] 
ΙΌΤΟΘ, ἔπ α [685 ἀδΟτγεε, 1658. 
ηὐλιζόμην, ἱτηροσῇ. ἰπᾶ, οὗ 

αὐλίζομαι. 
ηὐτομόλησα, 1. δογ. ἰπᾶ, 

οὗ αὐτομολέω. 

θάν-ἄἅτος, ἄτον, τὰ. θαν, 
Τοοῦ οὗ θνή-σκω, ““ἴο αἷ6᾽" ; 566 
θνήσκω] εαίΐῇ. 

θἄᾶἄνἄτ-ὁδω (-ὦ), ἢ -ὥώσω, 
1. δδουῦ. (ἐ-θανάτ᾽-ωσα, ΥΟ. 8. 
[θάνατ-ος," “ἀφοεαΐῃ ᾽] ΤῸ εοπ- 
ἄεηιπ ἰο αἀεαίἢ.---Ῥαββ.: θανατ- 
όομαι (-οῦμαι), 1. δοτ., (ἐ- 
θανατ)-ώθην, ἴ. θανατ-ωθήσομαι. 
Θαρύπεας, ουὅ, τῇ. Τλαγαρας; 

8. Οτθοκ. 

νΡΟΓΑ δ ΟΖΣΑΜΝΥ. 

Νρυΐ. : 7ΤῸ τροπαδ7', τιαγυεῖ, δὲ 
απιαξεᾶ.---2, Αοὐ.;: Τὸ τροπ}" αἵ, 
εἴο.; ἐο αὐἀπιῖγε, εἴα. 
θαυμά-σιος, σια, σιον, δι]. 

[[0ΥὙ θαυμάτ-σιος ; ἔτ. θαῦμα, 
θαύμᾶτ-ος, “8 ΟΠΑΘΥ, ΤΠ ΔΙΎΕ] 
(““Οἔ, ογ" ὈΘΙοηρίηρ ἴο, θαῦμα; 
Π6η06) Ἡοπαγοιιδ, 
πιαγυεϊϊοιιδ; ταῦ 8, 1 106, ὈΥ͂ 
Ασα. οὗ -ς Ηρβρθοῦ᾽ εἰ ἢ 
θαυημασ-τός, τή, τόν, δα]. 

[ΓΟΥ͂ θαυμαδ-τός ; τ. θαυμάζω 
(Ξ θαυμάδ-σω), “ ἴο ΟΠΟΘΥ αὖ 
(““ γυωοπάᾶογοα αὖ; Ὦ6η06) Ἠοη- 
αγοιιδ, ἰτοπαςγζαΐ, τιατυεϊοι. 
θέλω, ι θελήσω, Ἷ 5: 

ἐθέλησα, Υ. Ἰι. -ὦ δε υὐἱΠἕπσ, ἴο 
εγϊδἢ 
θεμενος, ἢ; ον, Ῥ, 2. 801. 

τᾷ. οὗ τίθημι. 
Θε-ό-πτομπ-ιτος, οὐ, 1. 

[ἴοΟΥ Θε-ό-πεμπ-ος ; ΕΓ, θε-ός, “8 
σοᾶ ᾿"; (ο) σομῃπηροίίηρ ψουγοὶ ; 
πέμπ-ω, ““ἴο βομᾶ "ὕ (“ΟΠ βοηῦ 
Ὀγν 6 βοῦβ᾽᾽)) Ζλεοροηῖριδ, ἃτὶ 
Αὐμϑηΐδη ; 9η6 οὗ ὕΠ6 ΘἜΌΠΕΥΒΙ5 
οὗ {Π6 ΟὙΘΘΚ ἔογοαΒ οὗ Ογττξ. 

θεός. οὔ, ᾿). Α σοᾶ, α αεϊέῳ 
[ἀκίη ἴο ϑὅδηβ, ἄξενα; οἷ. Τιαῦ, 
αειι51. 
θεοσέβ-εια, εἰιας, ἔ. [θεοσεβ- 

ἧς, “ ποᾶ-τουβηῖρρίηρ") (“ὙΠῸ 
απδῖν οὗ ὑπ θεοσεβής ᾿" ; Β6Π06) 
Τρογεπΐρ οΓ α σοά, εἶο., γυεγ πη 
ΤΟΥ α αεϊΐῳ, οἴο. 

θεραπ-εύω. ἔ. -εύσω. Ρ. {(τε- 
θεράπ)-ευκα, 1. 801. (ἐ-θεράπ)- 
ευσα, Υ. ἃ. [θεράψ - θεράπ-ς, 

κε 8ὴ αὐϊεπαβδηῦ,» φτ (Τὸ θὲ 
θαῤῥαλέ-ως, δἄν. Γθαῤῥαλέ- δὴ αἰξεπᾶδην ἔο; Βοπμοδὺ 7Ὸ 

ος, ““ὈΟΙᾶ, οοπδαδη ν᾽ (“ Αἴἵΐοσ 
ὕ}:6 ΤΉ ΏΠΘΙ οὗ 8 θαῤῥαλέος" 5 
ὮΘΠ66) 7 α δἰαΐξ ο9ΥΓ δοίαπεξξ ΟΥ 
σοηῆάεποε :-οθαῤῥαλέως ἔχειν, (ἰο 
ματε οπε᾿ 5 861, ΟΥ̓ δε, ἴπ α 5ἰαΐε οΥ 
σοηἤάεπεε, 1.6.) ἐμὲ ζεεῖπο, ΟΥ̓ 
δεῖπσ, οεοηπαεηπές 6, 14. 
θαυμαΐζω, ἔ. θαυμᾶσω πᾶ 

θαυμάσομαι, Ὁ. τεθαύμᾶκα, Υ. τὶ 
δηα 8. [ΤῸΥ θαυμάτ-σω ; ἴτ. θαῦ- 
μα, θαύματ-ος, “8 ΟΠΟΕΘΣ ̓ 1. 

»αῃ εοἰτξ ἴο, αίίον: οἴο.-- -Ῥαββ. : 
θεραπ-εύομαι, Ῥ. (τε-θεράπ)-ευ- 
μαι, 1. 801. (ἐ-θεραπ)-εύθην, ζ. 
-ευθήσομαι. 
Θεττᾶλός, οὔ, τη. 4 Τ7}Ὺε:- 

βαϊΐϊαπ; α πιᾶαπ ο9.| Τπμεββαῖυ, 8 
ΘΟΠΗΤΥ Οὗ ΠΟΥ ΘΓ ΘΟὙ,ΘΘΟΘ. 

θέω, ἢ. θεύσομαι. Υ. τ. Τὸ ΤΠ 
ἀσαντῇ ἰο ϑαηβ. σοοῦ ῬΗΑΥ, “ἴο 
ΤΌΠ᾿ἢ 
ΝΣ (.ω), ἢ, -ἥσω, Ῥ- 



. 

ΨΟΓΑ͂ ΒΟΣΑΔΥ͂. 8ς 
(τε-θεώρ)-ηκα, 1. ΔΟΥ͂. (ἐ-θεώρ)- ματα α υἱοίϊηι 5᾽αῖΐπ 707") οπο᾽5 8εῖῦ; 
σα, Υ. ἃ. [θεωρ-ός, 

Β6Π66) ΤΌ ἴοοῖ αἱ, οΥδεγ τε. 
θεωροῦντα, 80ο. κΞἴπρ'. Τη8Ξ0, 

οὗ θεωρέων, ὧν, ΟΟἸἾΤ. Ῥ, ΡὈ͵65. 
οὗ θεωρέω. 
Θηβαῖ-ος, ου, τη. [Θηβαῖ-ος, εοἰξη) αὐ ὀγεαξί-ῬΙαΐε, 

« Οἵ οὐ' ὈρΙουσὶηρ ἴο, 

“8 βρεοῖα- ἕο εοπιδιεῖέ ΟΥ ἰἕαζα ἰδ αἰιϑρῖςα5. 
ἔοτ᾽  (“ Τὸ Ὀ6 ἃ θεωρός οἵ": θωρᾶκ-(ζω, 1. δ8δοῖΥ. (ἐ- 

θωράκ)- -ἰσα, Ὑ. 8. [θώραξ, θώρακ- 
᾿ος, “8. Ὀγρϑαβίσριαί 1 (“Τὸ γμαῦ 
| 8ι Ὀγθαβί- "]αΐθ, δἕσ., ΟἹ ᾽᾽ 8 ῬΘΙΞΟῚ ; 
ΒΘΠΟ6) 70 α͵ ΟΥ̓ ἐχεῖρ ϑιιοῦθο σ 

οἷο. --- 2. 
ΤΉΘΡ65;- [Μμ᾽΄ᾶ.: θωρᾶκ- -ἰζομαι, 70 δα 

ἐμ ομϊοῦ οἱἷὖσ οὗ Βωοέϊα,, 8 α ὀγεαξί-Ρίαίε οὐ ΟἸδ᾽5 861; 
ΘΟΙΒΕΤΥ οὗ ποτΐμοστι ΘΟ σ66 06] .( 
ηιαπ οΥ ΤΑεδε5, α Τλεδαπ. 
θνήσκω, ζ. θανοῦμαι, θνήξο- 

μαι, τεθνήξομαι, Ῥ. τέθνηκα, 
ὦ. 8ΟΥ. ἔθἄᾶνον, Υ͂. ἢ. ἱττοσ. 70 
αἷς, δὲ ἄνϊίης :--Ῥοτῖ. (“Τὸ πᾶν 
αἰοαᾶ," 1...) Τὸ δὲ ἀεαα ἱἴτοοῦ 

δεῖη ὅο ὅδῃηβ. τοοῦ ἨΔΑΝ, 

θόρὔὕβος, ου, τι. ΖΤαηιιμῖ, 
εἰαπιοιι", ὩΡΤΌΑΤ'. 

. ἄκος, Τὴ. Α αν 

νου, Τὴ. 

Β6ποΘ, “8 βοδαὺ, ομαὶτ᾽" 
Α ἰμηοπε, 85 βεΐῃσ 8 ἔς ΟΥ̓ 
Ομδῖν οὗ βίαν [ακῖῃ ἴο ϑὅ8η5. τοοῦ 
ΒΗΒΞΙῚ, “ἴο Ὀ6ΑΓ᾽]. 
θῦγ-ά τηρ, ατ ατέρος ατρός, ι τὶ 

Α ἀαιισπξεν" [ϑκῖὶη ἴο 3585. ἀμλ. 
ἤδπε, 8 λδρκὶ ταῖν ἘΣ τ χορῦ 
ῬΌΗ, “το ΤἾΚ,᾽ 8 Πα 50, “8. Χ01Ἐ- 

θυμ-όω (τω), 1. 8δογΥ. ἐ-θύμ- 
ωσα, Υ. ἃ. [θυμ-ός, “ τυϊπᾶ "ἢ: 
ΒΘπΟΘ, 853 85 αἴϑααοϊίζοιη οὗ ἐπ8 
τηϊηα, “Ταρθ, ὑσαΐῃ ) 70 εἐπ- 
γασε, ϑπταβρεγαίΐίε, οἴο. --- Ῥα55. : 
θυμ-όομαι (-οὔῦμαι), Ῥ- τε- 
θύμ-ωμαι, 1. 801. ἐ-θυμ-ώθην, ἴ. 
θυμ-ωθήσομαι. 
θύρα. ας, ἔ. Α ἀοον [εκὶπ ἕο 

σα, ἀνάγα “ἃ ἀοΟΥ “8, 
ξεαΐθ 55]; 

θῦ-ω, ἢ. θύσω, Ῥ. τέθῦκα, 
Ἔ ὗν, εθῦσα, Ὕ. 8.: 1. Δεῖ: 
Τὸ ϑβαογίβεοε, ΟΥ̓ ἴπ δαο οε, 
βίαν, οἷἴο.--2. ΜΙ|ΙΑ. : θύομαι, 
ἕξ. θύσομαι., 1. 8Δ0Υ. ξϑυσὰρὴν, Το 

ΟΟΠῈΡ βαοῦοεβ 707 ΟἿ᾽ 8 δεῖ; ἴο 

εξ ΟἿ, ΟΥἩ αΥ̓τι ΟΕ 8 8617 εὐὑἰίῃ, μ 
ὀγεακί- ϊαίο. -- 83. Ῥαβϑ.: θωρᾶικ- 
(ζομαι, Ρ. (τε-θωρᾶκ)-ισμαι, 
1. δοῦ. (ἐ-θωρακ)-ίσθην. Τὸ ὃδὲ 
αΥ̓Ἡιδα ΟΥ̓ ἐχμῖρρεα ιὐἱζῆ, α δι) εαϑέ- 
»ϊαΐε, οἷο. 

ἰδεῖν, 2. Δ0Υ. ἱπῇ, οὗ εἴδω. 
ἰδῖ-ὁτης, ότητος, ἔ. [ἴδῖἴ-ος, 

““ ΟΠ6᾽ 5 ΟὟ; ΠΟΠΟΘ, “ΡΘ60Ὲ1]- 
ἴα Γ᾽ (“ἼΏΘ απδι ιν οὗ {π6 
ἴδιος; Π6Π66) ῥεομίίαγέψ, Ρ66- 
αἰἰταλ" ἢ αΐ7.6 ΟΥ “Παυοιιν". 
ἴδοι, 8. ΡΕ75. Εἴη. 2. ΒΟΥ. ορῦ- 

οὗ εἴδω. 
ἰέναι, 1ηξ, ῬΓΕΒ. οἕ 2. εἶμι. 
ερά, ὧν ; 566 ἱερός. 

ἱερός, ά, ὄν, δ]. ϑαογεα, 
σοπϑεογαΐεα, παϊϊοισεα.---- Α5 ϑιιθεί.: 
ἱερά, ὧν, π. Ρ]υΓ. (“ ϑ'δογϑᾶ 
ὑΠῖηρπ᾽ ; ΠΟΠ66) 8. ϑαογίποος, 
οὔδεγῖποϑ, οἷο. --- Ὁ. 7Τὴς δηΐγαὶϊδ 
47 α υἱείϊηι, αἴο.---Ο. «Αἀτιδρῖοε5. 
ἱκ-ἄνός, ἄνή, ἄνόν, ϑ88)]. 

[ἀπ ΠΥ γταΐζουτθα ἕο ἵκ, τοοῦ οὗ 
ἱκςάνω, 8: ἃ ἱἑκ-νέομαι, ““ἴο 
οοΙ 6 (“ Βοοοχηΐηρ, μοη πρ ᾽"; 
Β6ηο06) ὙΠ Τηΐ, : Οοπιρείρηΐ, 
ΟΥ αδίο, ἰο ἄορ, εἶς. ; εαραδῖες οὶ 
αοϊηρ, εἰς.:--δὧἷῦ ὅ, 11 ἴῃ ΞθΡΟΙΙ. 
τ Τηΐῇ. ἀπ 6Ε6η. οὗ ὑπϊηρ α15- 
ἐσ θαΐθα. ΞΕ (Οοιαρ. : ἑκαν- 
ὥὦτερος); ΞἘΡ.: ἱκαν-ὠτᾶτος. 

να, οοη}. 7μαΐ, ἵἴπ ΟἹ ΑΕ" 
ἐμαί. 

ἵἱππτα-σία, σίας, ἢ. [ἴῸΓ 
ἱππαδ-σία ; ἴτ. ἱππάζομαι (-Ξεὶπ- 
πάδ-σομαι), “ ἴο τἱᾶθ ᾽ 4 γ»ἱαΐπρ, 
ΟΥ̓ σαϊϊορῖπρο, αδοιεῖ. 

ἱτττ- εύς, έως, τη. [ἴππ-ος, “ 8 



δ6 

ΠΟΙΒΟ 1. 4 2δλο»γϑοηϊαῆ. -- 2, 
ῬΊΟΥ. : 110᾽,36-8ο] 1678, σαυα!]γ. 
ἴσημι, 710 ἄπουν ;-ττϑὶ Ῥτοβοηῦ 

υϑ6α ΟΠΪΥ ἴῃ 18ὺ δηᾶ ϑγὰ ΡΘΙΒΟΉΒ, 
δηα ἴῃ {Π6 Πουῖο ἴΌΥΤΩ ἴσᾶμι, 
ἴσᾶτι; : Ρίυγ, ἴσἄμεν, ἴσᾶσι ΟΥ̓ 
ἴσαντι. 

ἴσασι ; 566 ἴσημι. 
ἴσθι, ἱτπηρογαῦ. οὗ. οἶδα; 5668 

εἴδω : -- εὖ ἴσθι, ἔποιο ιὐεῖϊ, 1.6. 
δὃ6 ιρεῖΐ αδϑιγεα; ὅ, 22. 

ἰ-σθμός, σθμοῦ, τὰ, [εἷμι, 
“ἐἴο ρο,᾽ ὑβτγοιρῆ τοοῦ ει] (““ Ταῦ 
ὙΥΒΪΟῊ ΡΌΘΒ,᾽᾽ 6.0. ἔγοτη ὅθ ΟΡΘἢ 
Βθῷ ὕἤο 6 π)δῖη]8 η 4] 44π {εἰἢ- 
γηη1:5 :--οαῦ θ, 5 ὑμ6 ᾿ἰβύχητιϑ ΤΏ 6}- 
ὑἹοποᾶ 15 ὑμπαῦὺ οὗ Οουϊηΐῃ, νυ ]ο ἢ 
γγὰ8 οὖ πὸ ρτιϑαὺ αἰβύβῃοθ ἔτῸ1Π} 
Ξραγίδ. 
ἴσμεν, 1. Ῥο675. ῬΙΌΓ. οὗ οἶδα. 
ἴσον, δάν. [αἄγνουθῖδὶ πϑαῦ. οὗ 

ἴσος, “6481 Εφμαϊν, π απ 
ἐφμαῖ ΟΥὨ {ἴκ6 τ ἐἐρ 
ἵ-στη-μι, ἴ. στή-σω, 1. ΔΟΥ͂. 

ἔ- στη-σα ;--!}υ. ἕ-στη-κα, 2. ΒΟΥ. 
ἔ-στη-ν, Ὑ. 8. 8ηαἃ ἢ.: 1. Αοὗ.: 
ῬΥΘ5. ᾿ἰτρουῖ. ζαῦ. δηᾶ 1. 80Υ.: 
710 τπιᾶαζὸ ἰο βδίαπα; ἰο 8εΐ, ρίαςο, 
οἴο.---2, Νοραΐῦ. : Ῥοσῇ,, ΡΙΌΡοσἕ., 
2. ΘΟΥ.: ΤῸ βδίαπα [ακὶῃ ἴο ὅΐδηβϑ. 
Τοοῦ ΞΤΗΑ͂, “ἴο ΒβΒίαπα᾽᾽" ; οὗ. Ταῦ. 
"5 ΥΞΞ δία-0)1. 
ἰσχῦ-ρός, ρά, ρόν, δ6ϊ. 

[ἰσχῦ-ο), “ὕἤο 6 βίσοῃρ 1 7)αΐ 5 
δΙΓΟΉΘ; δί ὉΠ, »οινο»" γεΐ, πιυϊσ)ΐψ. 
ἰσχυρ-ῶς, ἂν. [ἰσχυρ-ός, 

“ἐ βρύσο σ᾽ 1. ϑέγοησῖν, »ἐ, ἐκ τδλα 
οἱσογοιιοῖν; ὃ, 80. -- 2. ϑευδγεῖψ, 
αὐἰίῃ, δουογίξῃ; 6, 9.--.ὃῶ.. χεεοα- 
πον, οαοσϑϑιυοῖψ.͵ 

ἰών, οὖσα, ὄν, Ῥ. ΡΙ65. οὗ 
2, εἶμε. 
᾿Ιωνία, ας, ἢ. Τοπία; ὃ ΘΟΌ ΠΥ 

οἵ Αϑῖα ΜΊΠΟΥ, 
ἴσ-ως, εν. [ἴσ-ος, “6α1461᾽ 

1. ἐχιαϊίψ. --- ἃ. Τγοδαδῖψ, }67'- 
μαρϑ. 

καθ᾽; 566 κατά. 
κἄθτζεϊν, Αὐὐΐο ἔαῦ. πῆ, οὗ 

«αθίζω. 

νΟΟΑ δ ύλΑΛΥ. 

κἄθ-(ζω, ἢ. -ἰσω, Αὐὐίο τῶ, 
1, δου. (ἐ-καθ)-ἴσα, Ὑ. ὃ. [κατ-ά, 
““ ἄρον ᾿᾿ (866 κατά) ; ἵζω, ““ἴο 
Τη8Κ6 ἴο 5ἰῦ 7 70 τπαζεὲ ἃ ῬΟΥΒΟῚ 
ἰο 81: αοιρῃ ; ἴο 8εαΐ ὃ ῬΘΥΒΟΙ ; 
566 ΔΥῸ 1016 εἰς, ΠΟ, 1. 
καθιστάναι, Ρτεβ. ἱπῇ, οὗ 

καθίστημι. 
καθ-ίστημι, ἴ. καταστήσω, 

1. ΔΟΥ͂. κατέστησα, Ῥ. καθέστηκα, 
2. ΒΟΥ, κατέστην, Υ. ἃ, δᾶ Ππ. 
[ΠΟΥ κατ-ίστημι, ἦγ, κατε-ά, 
“ἐἄονγῃ "ἢ; ἵστημι, “ἴο οαπ156 ἴο 
βίδῃα 1, Αοὔ.: ΟΥ̓ Βο] 618 : 
ἴῃ Ῥ͵65., ἱσροσῖ., Γαῦὺ.,1. 8ΟΥ. : ΤῸ 
8εΐ, αΥ̓ΤΩΉΘΕ, οἰαἰίοη..- 2. Νουΐ. : 
1 ῬοΙέ. .»,) ῬΙΌΡΟΣ,, ἃπα 2. 8ΔοΥ.: ΤῸ 
86ὲ οπε᾽8 8εἴ 7 ἀοιρη, ἴο ίο 8οἰ{16, ἰο δα 
δεΐ, οἷο. 

καί, οοῃΐ.: 1. Α4πᾶ, αἴ50:--τκαί 
. ...- καί, δοίῃ... απαᾶ:-οκαΐγε, 
απᾶά ἱπαφοᾶ, πϑρᾶ ἴο ἱπέχοαστιοθ 
Βουηθύ! ηρ᾽ ΤΠ076 ΘΙ ΡΠ αὐΐο :--- καὶ 
γάρ, δι ΘΠΠἸρὑΐοα] τηοᾶθ οὗ οχ- 
ῬΓΘΒΒΙΟΙ ὙὙΠΟΙΌ καί τοϊογαΐθϑ, 85 
ἴῦ σοῖο, ταῦ 85 Ῥτϑοραθρᾶ, 
ὙΥΏ1186 γάρ Δ55]6}5 06 ΤΌΔΞΟΙ ἴῃ 
γγδῦ ΓΟΠΠΟΥΒ ; 6.5. απα (5 ἢ δηᾶ 
5Β.ΟΏ 15 ὕΠ6 ΟΔ56, 07) 1 ΞΩΥ͂ 50) 707; 
ΠΘΏΟΘ6, ΘΟΙΏΤΠΟΗΪΥ͂ ΤΌΠΑαΘΥΙΘΩ͂, απαᾶ 
ἐγεἶψ, 701) ἐπα δε, 7017) 97Γ΄ αὶ δι} εἴη Σ 
--καὶ ταῦτα ; 866 οὗτος.---2, ΤῸ 
ΤΉ ΚΘ ἃ ΟΥΑ ΟΥ̓ δΒίαίθιηθηῦ 61- 
Ῥῃδίϊ : 4150; 866 καὶ τὸ ἄρχειν ; 
1, 4, --8, υοηῃ: -- καὶ αὐτὰ τὰ 
ξύλα, εὐ {6 Ὁ {ϊηι 67,5 ΟΥ̓ 
τὩοοα-ιο7Κ. 

Καιναΐί, ὧν, ἔξ, ῬΙπτ, ἄαπώ; 
ὃ ἸαΥρΘ δθὰ γγΘαΙὮΥ ἰζλιι ΠΟΘΕΙ͂ 
ὑῃ6 ΤΊΡΤΙΒ ; 4, 28. 
καί-περ, οοπΐ. [καί, “πᾶ; 

ΘΟ 1 ῬΑΥύΟ]6 περ] «πᾶ ποιῇ 
ἱπαεεα, αἰϊμοιρῆ. 
καιρός, οὔ, τὰ. Οὗ ἐΐπιθ: 

Τῆς τὶσλέ ἐΐηηδ ΟΥ 8εαϑβϑοη, [κῖη ἴο 
ἀν. ζαίψα (ἴοΥ ἀγῖψα), “γρα». 
Υ 
κἄκ-ο-νοῦς, νοῦν, 86]. [κακ- 

ός, “Ὀεᾶ᾽ ; (ο) σοηῃπθοούϊπρ 
γΟΥΘ] ; νοῦς, “τη (“Ηδνίηρ 
δι Ὀδα, ο7" ΘΥ11, τη ̓" ; ΠΘΠΟΘ) 



᾿ 

ΨΟΓΑΒύζαΑ ΝΥ. 
ὑπ δῦ. : Συϊ- πιϊπαφα οὐ 111- 
αἰϊδροβοα, Φουταταβ : --- εὖ ὅ, 16 
κακονοῦς ἰδ ὑΠ6 ΝΟΠ. 5Ξἰηρ, : 8πἃ 
οὖ ὅ, 27 ἴΠῃ8 Αοο,. ΡΙυγΓ. 
κακός, ἥ, ὄν, δα]. Βαᾶ: 1. 

Βαὰᾶ οὗ ἰΐβ Κἰ πᾶ : δουϊΐ, οἴο.--- ΘῈ. 
σῖῦ θη. οὗ ““{{μ6 ἐπίηρσ αΪ5- 
ἐστὶ θυ ΐοα᾿᾽" ; 566 ὅ, 89 [8 112] : οὗ. 
ῬΥΪΤΊΘΥ, ὃ 180.--- Α5 Ξε θβῦ. : κακ- 
όν, οὔ, ἢ. (“Α Ραδᾶ ὑμπὶησ᾽; 
Β6ΠΟ6) 8. «“4Ἵη ουἱϊΐ, α τιῖϑοΥ 716. 
--Ὁ. 4 Σᾷ᾿δεγέ, μιυϊβοπίε. ---- 2. 
Οοισαγαϊν, 7αϊπξ- ἤδαγίεα, αἀαϑ- 
ἑαγαϊν. ἘΩ͂ (ΟοτνΡ. : κακ-ῖων) ; 
ΞΡ. : κάκ-ιστος. 
κακ-ῶς, αν. [κακ-ός, “ὉὈ8Δ4 

1α α δαὰ τταὺ, δααῖϊν, 11; ἴον 
κακῶς ποιεῖν, 866 ποιέω. 
κἄλέσας., ἄσα, αν, Ῥ. 1. 8Δ0Υ. 

οἵ καλέω. 

κἄλέω (-ὦ), ἢ. καλέσω, 
Αὐτὸ καλῶ, Ῥ. κέκληκα, 1. ΔΟΥ, 

- ἐκάλεσα, Υ. ἃ. : Αοΐ,. : Τὸ εαἱἹ],--- 
Ῥαββ,: καλέομαι (-οὔμαι), Ρ. 
κέκλημαι, 1. 80Γ. ἐκλήθην, ἴ. 
κληθήσομαι. ΤῸ δὲ οεαἰϊρα ΟΥ 
παηιεδά; ἴο τ'εοσῖυα αὶ ἨαΏϊ6. 
κάλλτ-ον, κἄν. [ἄγνου θΐδ] 

ποαΐ. οὗ καλλίων, “ΤΏΟΤΘ ΠΟΠΟῸΓΪ- 
8.018 15 α πιοῦν ποποιταδὶδ σαν, 
ΤΟΥ Ποποιτὶαδῖψ. 
κάλλιστος, η; ον; κάλ- 

λτων, ον, ΞΈΡΕΙ]. πα οοτρ, οὗ 
καλός. 
κάλ-λος. λεος λους, π. [καλ- 

ὅς, “Ὀοδυξα]" δΒεαικιέῳυ.---Ν .Β, 
ἘῸΥ ἐμ σοαπρ!οβέϊοι οὗ, οὗ, καλ- 
λίων, καλλίστος. 
καλ-ός, ἡ, ὄν, 584].: 1. 

Βεακέι ζεῖ, Ζαὶ».---2Δ2. Ηοποιγαῦῖο, 
ἐαοεϊϊεηξ, οἷο.--- Α5 ϑυιθβῦ. : καλ- 
ός. οὔ, τη. 4π λοποιγαῦῖο, οἷο., 
τηαπ :---καλὸς κἀγαθός, (απ Ποη- 
ογαδῖο απᾶ σοοα τπαᾶπ. 1.6.) ἴῃ 
18 ΟΥ̓ΤΡΊ ΠΑ] ΔΡΡΗοαἰίου α ποδίθ ΟΥ 
σεπέϊεημιαπ, Ὀτὲ Ἰδαίου ἃ ρε» 7γεοΐ 
γπαπ, α πα αϑ ὧδ βῃοια δὲ ;---ιῦ 
6, 19 1ὖ 15 πιξερᾶ ἴπ ὅπ 6 ΣΟΥΤΉΘΥ οὗ 
ἔμοξα ὕτγο τηθϑηΐηρβ.---- 3, Οοοᾶ, 
γῖσπέ, δεοοηιῖπς :---τὸ καλόν, σοοᾶ 
ΟΥ υἱγέμοιι5, οοπαιοί, πιογαὶ 6ζ1- 

ὃ7 
σοἸοης6.---ά, Κανοιγαϑῖθ, Ὀ7ῸΡ- 
ἐξίοιια, ατιδρίοϊοιι. ἘΟΤ ΟὈΤΏΡ. : 
καλ-λίων ; ΒΡ. : κάλ-λιστος 
[δκίη ἴο 3818. ολά)"-τι,. ““ Ὀθατ ϊ- 
τ ἵκα 
καλούμενος, ἡ» ον», ΟΟΠΕΓ, 

Ῥ, ΡῬ͵65. Ρ885, οὗ καλέω. 
καλ-ῶς, δᾶγ. [καλ-ός, “Ῥο81- 

ἀἰῖα1, ΠΟΠΟΌΓΘΌΙΘ᾽ ̓ 4“ ΑΥου 86 
ΤΩΘΉΠΘΥ Οὗ πΠ6 καλός ; ὮΘΠΟ6) 
1. Βεαικέιζι.--- 2, Ἡοποιταδῖῳ. 
καμηχᾶνα,, οομὐγ. ἔγ. καὶ 

ἀμήχανα. 
Κατπ-νός, οὔ, τῇ. [ΡΘΥΉ 805 

καπ-ύω, ““ἴο Ὀγοαΐμθ ἕοτίῃ 
(“ Τηδῦ ΠΟ ἢ Ὀγθαῦμοβ ἔοσ ᾽ ; 
ἮΘΠΟ6) ϑηιοζε. 
κάπρος, οὐ, ᾿Ξ. Α εὔἰϊά- 
ΑΥΝ 
καρδ-ία, ίας, ἢ, Τῇῆε πεανέ 

[δκίη ἴο ὅδ 8. ᾿)1α, “ὕπο ποαγὺ ""; 
οὗ, Ταῦ. ΘοΟΥ, οοτα-15]. 
καρτπ-ός, οὔ, τῇ. [ὈΥ̓ ΞΟΙΩΘ 

τοξοσυθαᾶ ἰοὸ ἅνρττγ, τοοῦ οὗ ἁρπ-ἄζω, 
““ἴο 5612Ζ6,᾽᾽ εοἶς., ὶ κα 85 σου 
Ῥδηβεαύίοη ἔοὸτ {π6 δβρίσαΐ : οἵ. 
Ταῦ. ΟΔΤΡΟ ; 8ῃᾶ 80, “ ὑμαῦ ΒΟ ἢ 
15 Βαϊ ζϑᾶ ᾽᾿ οὐ" " Ὁ] ποκοᾶ ᾽᾿;---δοο. ἴο 
οὐ ῦβ δίῃ ἐο ὅ8:5. τοοῦ ΟΕ Α͂, ““ὖο 
τῖροπ ᾽; δηᾶ 50, “ὑμβαῦ ΒΟ 15 
ΤΊ ΡΘηΘα᾽" : 606] Ο πα γτο- 
ἅποθ οὗ ὑπ θαυ ο7) {6685 : 
γε, α5 Ὀοὶπρ' ΡΙποκρᾶ, σαυμοσρᾶ 
ἴῃ, δίς. 
κατά (δοΐοσθ 8)ὴ δβρίταϊθα 

ΥΟΎΘΙ καὶ θ᾽), Ρτθρ.: 1.ὍὝ1 αἴθ. : 
δι. οιση 7γοΉι.---Ὁ. οιῦη ὩΡογι ΟΥ̓ 
ΟὐΕ".--τοῷ, δοιῦη ἰπίο.---ἂ, ουΐπ 
ὩΡΟΙ ΟΥ ἰοισαῦ α18.---Θ, Ασαϊηϑ8έ.--: 
Ε. ΟὗὁὨ οαἰῃβ, δέος. : Βυ.---. ὕγροη, 
ἴηι τ οβΡεοίΐ 77, σοη οΥ ἴη6.---2. ὙΥΤΌᾺ. 
Ασα. : 8. Φοιση αἰοηρ ΟΥ̓ τὐἱέ]ι.---- 
ἢν ΟΕ ΒΒ Θ᾽ {80} ΟΝ δ, 
ἐμγοισπλοιιῖ,--- (Ὁ) Βυ.-τ-το, Ο»ροΞ- 
τΐ6, οὐε7" ασαϊηϑΐ.--- α. Τϊβυσὶ Ὀτι ϊγ8- 
ΙΥ ΟἿ" οὗ ὑἶΐπη6 : δυ.--- 6, Οὗ Ρυτ- 
ῬΟΞΘ, ες. : 107, αὐ", αἀςσοογ αϊησ 
ἰο.---. Αεοογαϊπο ἴο, ἴθι ἀσοογ απ 06 
ερϊίῃ.-τῶὸ. ΤΗΡομσποιί, ἀπγῖπο.--- 
Ἡ. «Αἀσαϊησί. --- ἢ, ὙΠῈῺ εὐδύγαοῦ 
Βα ϑὺ, ἴο ἴουτῃ δὴ ταν 8] 6Χ- 



δὃ 

ΡῬΓΘΒΒΙΟΗ : 
ἰειϊξιιγεἶυ, 
κἄτἄ-βαίνω, ἔξ, -βήσομαι, Ῥ. 

«βέβηκα, 2. 80Υ. (κατ)-έβην, ν. Ὡ. 
[κατά, “ ἀογγῃ᾽""; βαίνω, “ἴο ο᾽᾽᾿ 
(Τὸ ρὸ ἀονγη"); ἢθη66) 1. Το 
90 ΟΥ̓ εοπὶᾶ ἀοισῃ, ἰο ἀφδεοπα, ἴτουη ὦ 
ἴΠ6 1ΠἰΘΥΊΟΥ οὗ ἃ σου ὗτΥ, 6ΞρΡθο- 
1} οὗ Αξίβ, ἴο ὅπῃ οοαβῦ ; ΟΡ. 
ἴο ἀναβαίνω. --- 2. Τὸ αἰδηιοιι 
ἔχου ἃ ΟΒδγϊοῦ, εἰς. ἡ 
καταβάς, ἄσα, ἄν, Ῥ. 3, Δ0Υ. 

οὗ καταβαίνω. 
καταβῆναι, 2. 8οΥ. ἱπῇ, οὗ 

καταβαίνω. 
κἄ τ-αγγέλλω, ». - 

1, ΔοΥ. -ἤγγειλα, Υ. ἃ. κατά, 
““ ἀρεϊηβῦ᾽ ; ἀγγέλλω, “ ἴο Το- 
Ῥοχὺ᾽] (“Τὸ τοροτὲ δραϊηβξὺ᾽" ; 
Πθη06) 70 αἴβοῖοξε, τευεαῖ, α6- 
ποίηςο, σῖυε ἱπῦοτηναζίοπ, σοπ 6} - 
ἵπσ. 
καταγελάσας, ἄσα, αν, Ῥ. 

1, δου. οὗ καταγελάω. 
᾿κατα-γελάω (-γελῶ), ἢ. 
“γελᾶσομαι, 1αἴβ -γελᾶσω,; 1. ΒΟΥ. 
-εγέλᾶσα,γΥ.". [κατά, “ δἀραϊηβὺ""; 
γελάωο», “ἴο Δ ρῃ ἢ 70 ἰαιμσὴ 
ασαϊπϑί ΟΥἩ αὖ; ἰο ἰαωσῆ ἰο δ, 7; 
ἐο τιαϊσμϊο, ἀογας;--- αὖ θ, 25 τι τἢ 
ΖοΠσ, Θοη. 
κἄτἄγελῶν, ὥσα, ὧν, οοΟΠΐΤ. 

Ῥ. Ργεβ. οἵ κἄτἄγελάω. 
κἄτἄ-δαπανάω (-δᾶταἄν- 

ῶ), ἴ. -δαπανήσω, 1. 80Υ. (κατ)- 
εδαπάνησα,ὙΥ. 8. [κατά, ἴῃ ““1ῃ- 
ὑδηβῖνα ἔοσοθ᾽"᾽ ; δᾶπᾶνάω, “ ἴο 
ΘΧΡοα ἢ] (“]1͵ῊΡ δαί σοὶν οχ- 
φῬεμα" ; ῃθῆηο8) 70 πιαΐζε εὐΐεγῖν 
τραδίδ, ἐο σΟἸ 76. 

κἄτἄ-καίζω,ἢ, -καύσω,1. 801, 
(κατ)-έκαυσα, ν. 8. [κατά, ἴῃ 
““ Τηΐθηβίνθ ῷΌΓῸΘ ᾽ ; καίω, 
Ὀαση 7 70 δι σοπιρίεἰεἶψ, Θ7 
ΜΡ, σοοηυϑηιε ὃῳ 776. 
κατακαύσας, ἄσα, αν, Ῥ. 

1, 80. οὗ κατακαίω. 
κἄτἄκηρύξας, ἄσα, αν, Ἐ, 

ἘΝ ΒΟΥ. οὗ κατακηρύσσω. 
κἄτἄ-κηρύσσω), 1. δ80Υ 

κἄτ-εκήρυξα, Υ. 8. κατά, ἴῃ ““1Π- 

καθ᾽ ἡσυχίαν, φωϊείϊῳ, 

ελκα, 

ὕγθεϑβ, 

ΝΟΟΑΟΔΑΛΝΥ. 

ὕθῃβῖγθ ἿΟΤῸΘ᾽ ᾿᾽ ; κηρύσσω, “ ἴο 
ΔΏΠΟΌΠΟΘ 885 8 ὨρΙδαϊᾶ, ἕο Ρῥ͵ΤῸ- 
οἸαίτη ἢ 70 φτγοοίαῖπι αἰομᾶ, 0 

᾿ εοαϊὶ αἰοια 70)". 
κατα-κόπτω, ἢ . τκόψω, Υ͂. 8, 

᾿[κατά, “ἄονη᾽"; κόπτω, κτρι 
᾿οαῦ (“ ἘδῸ οὐὐ ἄοννῃ, [6]], 

εἰς. ; Ὦδπ66) Οὗ Ῥουβοιβ, 
' είς. 70 ἐμὲ ἄοιρπ, ομέ (0 Ῥίεοεδ. 
-- ἐδ κἄτᾶ,- κόπτομα:ι, 
Ρ. ἐμινχονρλεος ος ΔΟΥ͂. (κατ)-εκόπην. 
κατακτείναιμι, 1. ΔΟΥ, ορῦ- 

οὗ κατακτείνω. 
κατακτείνας, ἄσα, αν, Ῥ. 

1, δουύ. οὗ κατακτείνω. ͵ 
κἄτα - κτείνω, ἔ. -κτενῶ, 

1. δῖ. (κατ)-έκτεινα, Υ. ἃ. [κατά, 
15 ““ 1ηΐθηβῖνθ ΖΌΓΟΘ ᾿ἢ ; κτείνω, 
ὁ ἕο. ΚἴΠ᾽ἢ 120. Δ αν 
δἰαισλέευ,. 
κἄτἄλβεῖν, 2. Δογ. ἰπῇ, οὗ - 

καταλαμβάνω. 
κἄτἄ-λαμβἄνω, ἢ. -λήψ- 

ομαι, 2. 8ΟΥ. (κατ)-έλᾶβον, Υ. ἃ. 
[κατά, ἴῃ ““ εὐσθησιϑηΐηρ ἔοτοΘ᾽᾽"; 
λαμβάνω, “ἴο ἴ8Κ6᾽] 70 ἰακε 
τσὶ 7, ουὐογίαζε, οσαΐοι, φοῖπθ ὦ 

κἄτἄ-λέγω, ἔ, -λέξω, 1. δογ. 
(κατ)-έλεξα, γ. 8. κατά, ἴῃ 
““ βγη ΠΘηΐη 5 ἔΟΥῸ8 "ἢ ; λέγω, 
““ ἴο ΥΘΟΚΟΙ ᾽ (“Τὸ το κοῦ Ὡ»"": 
ὮΘΠη06) 170 ατσοοιπέ, ἀεοηι, γροῖ:- 
οπ. 
κἄταμθεῖϊν, 2. ΔοΥ. 1πηΐ, οἵ 

καταμανθάνω. 
κἄτἄ-μανθἄνω, ἔ. «μαθήσω. 

Ῥ. -μεμάθηκα, 2. 80Υ. (κατ)-ἐμά- 
θον, Υ. 8. [κατά, «ἴηι. ““᾿ηὐθηβῖνο 
ἔογοθ᾽᾽ ; μανθάνω, ““ἴο 661} 
Τὸ ἴδαξπ, ΟΥ̓ Οὔϑδεγυθ, τὐεῖξ οἵ 
ἐμογοισῆηῖψ. 
κἄτα-σκηνόω (-σκη νῶ), ἢ. 

-σκηνώσω. 1. 8.01. (κατ)-εσκήνω- 
σας,Υ. Ὡ. κατά, ἴῃ “ Ξἰγοησύμοϑη- 
ἴπρ' ἔοτοθ ᾽ ; σκηνόω;, “ ἴο ΡΙύοἢ 8 
ἐαηὐ,᾽. εἰοσ.}ὺ Τὸ »ίϊζος. α ἱεπέ οὐ 
ἰεπίε; ἰο ἐποαπῖρ; ἴο ίαζε ᾿ρ οπε᾽ ὁ 
φιατίετο: "--εἰς τὰς ἐγγυτάτω κώμ»" 
ας κατεσκήνωσεν, τ΄ῇ΄επί ἱπίο {μ6 
πεατεδέ υἱϊαρσες απὰ μεγε ἰοοῖ τ 



Ῥδ85. οὗ κατακόπτω. 

ΡΟΓΘΑ ΒΟΖΣΑΛΥ. 

δὶς σμαγίεγς, 2, τ6; 566 δύο 
εἰς. 

κἄτἄ-τείνω, ἔ. -τενῶ, Ρ. 
«τέτᾶκα, Ὑ. τι. κατά, Ἦν. 1- 
ἰοηβῖστα ζοσοθ᾽" : τεΐνω, ““ἴο 
βύσοΐος Ἶ (“Τὸ βέγοίοῃΒ Οπθ᾽ 8 
ΒΟΙΣ "; ΒΘπΟΘ) ΤῸ ὀχεγέ οη6᾽3 δε}, 
δίγῖσε, σαν ϑ Ὁ πα δανοιιῦ". 
κατα - τέμνω, ἔ. - τεμῶ, 

ὦ. ΒΟΥ. (κατ)-έτάμον, Ὁ. ῬὈδ88. 
-τέτμημαι, ΡΙπροσῆ. Ῥδξβ. (κατ)- 
εοὐνή τς σὲ μά [κατά, “ ἀοτγῃ ̓" ; τέμ- 
νὰν λρτῳδονράς, Τὸ ομξ αἀοιση, ΟΥ 
αἰσαν 
κατα-τίθημι, : ἔθου, Ῥ. 

»τέθηκα, Υ. 8. κατά, “ ἄονη" ; 
τίθημι, “ἴο Ραξ᾿Ἴ Το ες ΟΥ̓ ἴαῦ 
ἄοιτη.---“Ππᾶ. : κατα-τίθεμαι. 
ἔ, -θήσομαι, 32. 8ογ. (κατ)-εθέμην, 
(“Τὸ μΡεΐ, οὐ" Ι80, ἄουγιι ἔοσ Ομ Θ 5 
ΒΕ ; ΠΘΠπΟΘ)ὺ 7ὉῸ αν τ ἴῃ δίοσο, 
ἕο ἀεροεῖε; ----αῦ ὅ, 8 πξοὰ Βεατιταύνο- 
]γ οὗ ἔτ᾿ παξηρ. 
κἄτἄα-φἄν-Ἤς. ές, ἊΣ [κατά, 

ἴῃ ““ διιστησηΐδεῖτα ἔοτοθ᾽ 

οἰσὴϊν ΟΥ »ιαϊπῖν 5ε6η; υἱδίδίε. 
κατεθέμνην, 2. δογ. ᾿πᾶ. τηϊᾷ. 

οὗ κατατίθημι. 
κατεκότπην, 2. 80 ΓὙ. ἱπᾶ. 

κἄτ-εργάζομαι, ἔ. -εργά- 
σομαι, 1. 80Γ. -ειργᾶάσάλην, Υ. 
τηϊᾶ, [κατά, ἴῃ ““ Ξυσθηρσ ποπΐηρ 
ξοτγοθ" ; ἐργάζομαι, “ἴο ΟΙΚ᾿᾽] 
Τὸ τοῦ οἱ, αεδίευε, εβεοΐ ;---ὖ 6, 
22, Δἴδυ κατεργάζεσθαι ΞΌΡΡΙΥ 
ταῦτα. 

κατέστησα, 1. 80γ. ἰηᾷ, οὗ 
καθίστημι. 
κατετέτμηντο, 8. ΡΘΙ5. 

ΡῬίατ. ῬΙυροτῖ. ᾿πᾶ. Ρ855. οὗ κατα- 
τέμνω. 

κατεχόμενος, Ὥς 
ῬΓΕΞ. Ρϑξ5. οὗ κατέχω. 
κατ-έχω, ᾿ταρεσῇ. κατεῖχον, ἴ. 

καθέξω, δουνχέσω, ς ὑπο. 
κατέσχον, Υ. ἃ. κατά, ἴπ ““ 1η- 
ἐδηβῖγνο ζογοθ᾽" ; ἔχω, “ἴο Βαγυθ᾽" 

Ὦγ ΟΡ») 

ὃ9 
Ῥοδϑεβϑῖοι ο΄, οἴο.--Ῥαββ.: κατ- 
έχομαι. 
κατήγγειλα, 1. 80γ. πᾶ. οὗ 

καταγγέλλω. 
κεῖ-μαι, ἢ, -σομαι, Υ΄. τηϊᾶ, 

7ὸ 1δ οὐ δὲ ἰαϊὰ [ακὶπ ἴο ὅ8}8. 
τοοῦ ςἷ, ““ἴο 116, 116 ον ᾽᾽. 
κείμενος, ἡ» ον, Ῥ. ΡΓΕΒ, οὗ 

κειμαι. 

κελεύσων, ουσα, ον, Β. ἔαπέ. 
οὗ κελεύω. 
κελ-εύω, ἕ, -εύσω, Ὁ. (κε-κέλ)- 

εὐκα, 1. 807. (ἐ-κέλ)-ευσα, Υ. ἃ. 
(“Τὸ ὑτῦϑθ ΟΠ, ΟΟΙΏΡΕΙ "᾿; Π6Π06) 
Το δία, σε, φη)οῖμπ, εοττηαπα [118 
κέλ-ομαι, κέλ-λω, ““ἴο 786 ΟἹ, 
οἶε.; δκίπ ἴο 5815. τοοῦ ΚΑΤ, “ ἴο 
1γὴ} 61}. 

κεν-ός. ἡ, όν. 84]. (“Ἑτηρὲν ""; 
Β6π06) Ογοιπαῖεδ5, ιοἰέμοιιξξ οατι86 
γσοῦ. δκῖὶπ ἰο 885. οὔηψα, 
τ δρῦν μὰ " 
κέρ-ας, ατος, Αὐἰΐοὺ αος, 

σαί. ὡς, Ἡς. (ΠΑ πρειν δ᾿ οὗ 
8 δ: ΪΤη81: ΠΘΠ66) 5 8 σἱηᾷᾶ- 
ἰπβέσυππθηδ: Α ΛΟ. ἐγερεῖ 
[ΡΤΌΌ. αδκίπ ἰὸ ϑὅ8η5. ςγίησα, “8 
ΒΟΥ͂Ν ᾽ ἢ. ᾽ 
κερδ-αίνω, ἔ. -ανῶ, Ρ. (κε- 

κέρδ)-ηκα δια -αγκα (1816), Υ. 8. 
δα π. [κέρδ-ος, “ σαΐη )} 1. Αοὔ.: 
Τὸ σαϊπ, αοχιῖγε.---2Σ2. Νααῦ.: ΤῸ 
σαϊΐπ ΟΥ σεξ ααἀναπέασε, ἰο δὲ δεπε- 
Πίεα. 

κεφᾶἄλ-αλγ- -ἧς, ἔς, 81]. 
[κεφαλ-ή, ““Βρο8α " :; ἄλγοος, 
““ Ῥβίη"}]Ἱ σαιϑξίησ »αϊη -ἄπ ἐδδ 
Ἀεαᾶ, »γοαιεοέϊνα οΓ ̓ εασαςφῆθ. 
κεφαλ-ή, ἢς, ἢ. Τὴ δεαᾶ 

[δκῖη ἴο ϑδῃβοσιὺ ζαράᾶϊ-αϑ, “8 
Βοϑδᾶ 11. 
κῆρυξ, ὕκος, τη. Α λεγαϊά. 
κηρύσσω (Ατᾶο -ττῷῳ), ἢ. 

κηρύξω, Ῥ Ῥ. κεκήρῦχα, 1. ΒΟΥ. 
ἐκήρυξα, Ὑ.8. Τὸ φῬγοοϊαΐηι, αἢ- 
ποιῆσθ, 85 8 Που δ] ἅ065.---Ῥα85.: 
κηρύσσομαι (Αὐῖϊς -ττο- 
μαι), Ρ.-. κεκήρυγμαι, 1. 8ΟΥ. ἐ- 
κηρύχθην, ἴ. κηρυχθήσομαι. 
κίνδυνος, οὐ, τη. Φαησεν";--- 

ΟἿ᾽ ““ΒΟΙΔ 7ο λοιά 7αϑι, ποιά ᾿ δ ὃ, 11 στὰ Ιπξ,ὶ 



00 

Κλεᾶνωρ, ορος, Τῇ, ΟἸδαποτ"; 
ἃ ΟὙΘΟΘΚ ΚΘΏΘΥΑΙ ἐπ [6 ΔΥΓΙΩΥ͂ οὗ 
ΟΥταβ. 
Κλέαρχος, ου, τῇ. (ΟἾδατ'- 

οἧτι5, ἃ Τιϑοραςυη οηΐδῃ ἢ ΟἿ6 οὗ 
{ῃ6 ἥγβ ΟὙΘΘΚ ΡΘΠΟΘΓΔΙ5 ὙΠῸ ὙΤΘΓΘ 
ΟΥ̓ΘΔΟΠΘΥΟΤΙΒΙΥ 5οὶζρᾶ ὉΥ Τίββα- 
ῬΏΘΙΠΘΘΒ ; 866 ὅ, 81. 
κοι-μάω (-μιῶ), ἢ. -μήσω, 

γ. 8.: 1. Αοδ. .'π σδυδοῦϊνο 
ἔογοθ : 72 ριΐ ΟΥ̓ Τμϊ} ἰο 5166}. ---- 
2. Ῥαββ.: κοι-μάομαι (-μῶ- 
μαι), Ρ. (κε-κοίμ-)ημαι, 1. 8ΟΥ͂, 
(ἐ-κοιμ)-ἤθην, ἔ. -ηθήσομαι, (“Τὸ 
Ὀ6 τηδᾶθ ἴο 5166} ; Π6ΠΟ6) 7Ὸ 
ίαζε οπεῖβ γ65ὲ ἴῃ 566}, ἐο 86 
[6ἀκῖη ὕἤο ὅδηβ. στοοῦ ςἷ, ““ἴο 116 
αοντη,᾿ ΏΘΏΟΒ 8150 κεῖ-μαι, “το 
116 ἄονγῃ 7. 
κολάζω, ἔ. κολᾶσω, ἔ, τηϊᾶ, 

κολάσομαι, 1. 801. ἐκόλᾶσα. Υ. 8. 
Το ριεηίδ,, ἐμαΞίϊδε. 
κολάσομαι, “ζαῦ. 1πᾶ, ταϊᾶ. 

οὗ κολάζω. 
κόπ-τω, ἔ. κόψω, Ῥ. κέκοφα, 

γ. 8. [τοοῦ κοτ, ““ ἴο Ῥοαῦ᾽] 1. 
7Τὸ δοαξ ΟΥ̓  δίγῖκ6.---2. Τὸ ἀζἰϊ1, 
δἰαισῆλίοτ,, 
κρατ-έω (-ὦ), ἢ. -ἥσω, Ῥ. 

(κε-κράτ)τ-ηκα, Ὑ. Ἡ. [κράτ-ος, 
“« ὑτοησίῃ ᾽] (“ΤῸ ἢδᾶγϑ 
βγη σύ ᾿ 2 Π6ηΠ06) 1, ὙΠ 
αο6η.:. ΤῸ μαῦὺθ 8ἰγοησίδ ΟΥ̓ ῬΟΊΡΕΊ' 
ΟΥ̓ΦΤ" ; ἕο γεῖο, δε ἰογα οἵ, οζἴο.---2. 
ΑἸΟΠΘ: 70 φγευαῖϊ, σεί ἐπι 6 ὩΡΡΕΤ' 
παπᾶ; ἰο ὃ6 σοι 6707" ΟΥ̓  υἱοίογ"- 
οι, 
κράτ-ιστος, ἔστη, ιστον, 

Δ]. [κράτε-ος, ““5ύγοηρῦ "ἦ; Ὑ1ῸῈ 
ΒΕ ΡοΥ]αὐϊγα -σπχ ιστος] 1}. 
ϑίγοησεδί, ηυϊσλζιοδί. --- 2. Μοὶ 
»οιγεῦζαῖ, ργἱπεῖραῖ ;--- οὖ 2, 8 τ τη 
Θθη. οὗ ““πΐησ αἰδύσι ρα ᾿ 
[8 112] ; οὗ, ῬΥΤΏΘΥ, ὃ 130. ΚΟΥ" 
Ὀξοᾶ 885 στρ δ  βιρουϊαῦϊνα οὗ 
ἀγαθός]. ν 
κραυγ-ή, ἧς, ἢ. ((Α οΥγίπρ' 

οαῦ ᾿᾿; 606) " ΟἸαηιοι7", οτος 
[ΡΤΟΌ. ακίπ ἴο ὅδη5. τοοῦ κεῦσ, 
““ ἴρ ΟΥΥ, ΟἿΥ οὔ. 
κρέας, κρέατος, Αὐὐίο κρέως 

ΝΟΓΟΑ ΔΑ ΝΥ. 

(Ασα. ΡΙΌΥ. κρέα, 1, 6). ΣἸΦοἢ 
γαῖ Πεδὴ, [αἰτίῃ ὕο β6ηβ. ἀγχαυμα]. 
κρείττω, ΟΟὨΟΥ. 80ο. Β'ηρ. 

(ᾶ856. 854) 261π|. οὗ κρείττων ; 
566 2,10. 
κρείττ-ων, ον, ΟΟΙΏΡ. 82]. 

[8 Κ1η ἴο κράτιστος] 1. ΚΒ ΥὉΉ ΟΦ, 
ΔΟΥ͂Θ ροιορναϊ ;---ῶῦ ὃ, 19 τι 
θη. οὗἨ ὑμίηρ σοΟΙΡΑ͵θάᾶ. --- 2. 
Βείίογ, ἘΌΣ ὕϑβερᾶ δ8 ἱστορία 
ΟΟΙΏΡ. Οὗ ἀγαθός. 

κριός, οὔ, τη. Α γαπι. 
κτάομιαι (-ῶμ.αι), ἢ. κτήσο- 

μαι, 1. 80Υ. ἐκτησάμην, Ῥ. Ῥᾶ55. 
ἴῃ Τηϊᾶ, ἔογοΒ κέκτημαι, Υ. Τηϊᾶ.: 
1. Τῇ ργϑεϑηῦ ἔθῃβοβ : ΤῸ ασχμῖΐγε, 
σεί, οἴο.---2. Τὴ Ῥογίθοῦ ὕθῃβαϑβ : 
70 λμαῦς αογιτοα, 1.6. (0 »ο55658 
[ακῖὶπ ἰο ὅ8η5. στοοῦ ΚΒΗΙ, “ἴο 
ῬΟΞΘΘΞΒ ᾽. 
κτᾶσθαι, Ῥ͵65. ἰηξ, οὗ κτά- 

ομαι. 

κτείνω, ἔξ. κτενῶ, Ῥ. ἐκτᾶκα, 
1. 8ΟΥ. ἔκτεινα. Το κἀϊἴ11, δἴαν, 
δαισηίο [ακὶη ἴο ϑ8δη8β. σχοοῦ 
ΚΒΗΑΝ, ““ἴο νομπῃᾶ ᾽᾽. 
Κτῆ-μα, μᾶτος, ἢ. [ΚΤὮ; 8 

τοοῦ οὗ κτάτομαι ; Ε66 κτάομαι 
(“Τηδῦ το 85 ὈΘΘη 8δοατῖτγ- 
ΘΩ͂, ΟΥ̓ ᾿Ξ Ῥοκβοββθα᾽᾽ ; Ὡ6η66) 4 
»ίεε6 ΟΥ̓Ἠ ῬγΌΡετίνυ. --- ῬΤΌΧ.: 4 08- 
8685 0718, ῬΥῸΟΡΟΤίυ. 
κτήσασθαι, 1. δογΓ. ἱηΐ. οὗ 

κτάομαι. 
κτήσεσθαι, ξἔαῦ. ἰηξ, οὗ 

Ονγῖι; ἃ 901 
κτάομαι. 

Ια ῦρ-ος: ου, Τῇ. 
οὗ ασῖα5 Ἡγβίαϑροθ πη Ῥαγγυεαῖ- 
ἶβ, δηἃ 8. Ῥσόξδοῦ οὗ Ασίαχουχοβ 
ΔΙΏΘΙηΟΙΝ, δϑϑίηβὺ ΠΟΤῚ 6 Τ0- 
ὈΘΗ͂ρΡα, Ἠκδ [15 5087 οϑ]]οᾶ 
Ογστιβ 8 ὙΟΌΠΡΕΥ͂, 'ἱπ ΟΥ̓͂ΘΥ ἴο 
αἰπύ στ 5 Ὠΐτη ΤΤΌση ΟὙττ5, ὑππ6 
Του Πα Υ οὗ ἔΠ6 Ῥουβῖϑῃ ΤΩ ΟΠΘΓΟΠΥ 
[ὈῬευβίδῃ πγδῆ, (ΕΘ Ότ. ον 5}}), 
ῬΙΌΡ. ““ϑ:ῃ ο7 ΕἾτο᾽ Ἴ. 
κωλύω, ἔ. κωλῦσω, Ῥ. κεκώλ- 

ὕκα, 1. 80. ἐκώλῦσα, Υ. ἃ. δηᾶ 
Π.: 1. Αοὔ.: Τὸ γγευεπί, ᾿ἴπαε7,, 
ργέβδεηξ απ οδοίαςῖο ἰο;--οῦ ὅ, 7 
τὶ ΟΡ] οὐϊγο ΟἸδτι56.---2, Νοαῦ,: 



ΨΟΓΑΟΔΑΔΛΥ. 

Τὸ ΟΠ, ΟΥ δό,α πἰπαγαηπζε; ἴο δ6 
αἢ οὐδίαοϊε. 
κωλύων, ουὅσα, ον, Ῥ. Ὁ͵65. οὗ 

κωλύω: --- κωλυόντων πολεμίων, 
θη. Α085. [ὃ 118] ; οἵ, ῬΥΪΠΊΘΥ, 
ὃ 125. 

κώ-μι, μης, ἢ. (“Α ἐδίηρ.-- 
ΟἹ" ῬΪδΟΘ -- ἔοΥ ᾿Ἰγίηρ ἄοτγῃ Ο)" 
Βιθορίησ ᾿᾿;; Π6Π66) Α4 υἱϊαγχε, ἃ 
ἃ ἀνθ πρ' ΡΙαοθ [ακὶπ ο 3815. 
γτοοῦ οἷ, “ἴο 6 ἄονῃ, ἴο 5166 0᾽ ; 
Ὁ, κοιμάω]. 

λᾶβεϊν, 2. δοῖ. ᾿ἱπΐ, οὗ λαμβά- 
Ψνω. 

λάβοιμι, 2. Δογ. ορῦ. οὗ λαμβ- 
ἄνω. 

λαβών, οῦσα, ὄν, Ῥ. 2. 80. οὗ 
λαμβάνω. 
Λακεδαιμιόνι- τος, ου, 1. 

[Δακεδαιμόνι-ος, “ΟΥ̓, ο7" ὈΘΙοΠΡ- 
ἴηρ᾽ ἴο, ΤΟΣ ᾽ἢ : ΟὐΒΘΥ υἰ56 
βρατία (οΟ ΜιΞιῖτα), ἐπ ομϊϑῦ 
οἷζγν οὗ Τιδοομηΐβ, ἰπ {πΠ8 ῬΘΙΟΡΟΙ- 
ΠΘΒΤΙΞ (ΠΟῪ ΤῺῊΘ ΜΌΟΓΘΆ)}] 4 πιαπ 
9᾽ Καεεασηιοπ; α ᾿ιαςσεατηποπίαη. 
Λάκων, νος, τη. 4 Γαοσοπίατ ; 

« πιᾶπ οὗ Γαεςσοπῖα: 8686 Λακεδαι- 
μόνιος. 

λα(μ)β-άνω, ξ. λήψομαι, Ρ. 
εἴληφα, Ὥς ΒΟΥ. ἔλαβον, Υ-. 8. 
Τόσο: 1. 70 ἰαζε.Ξ-2. Τὸ ϑ8εῖΖε, 
ἴαν οίϊὰ οΥ. ---3. Τὸ οοηϊὸ 
Ὡροπ, πα, οαἰεῆ, οἷα. -- ῬΡΑΞ5. : 

πμε()}. -ἄνομαι, Ρ. ἼΗς 
ΔοΥ, εἰλήφθην, ἔ. ληφθήσομαι 

[Ξἰγθηρε μοηϑᾶ ἔν, τοοῦ λα β, δκίῃ 
ἴο ϑὅ8η8. σοοῦ :᾿ᾺΒΗ, “10 οὐ- 
ἰαϊη᾽. 

λέγω, ἔ . λέξω, Ῥ. λέλεχα, 

1. 80. ἔλεξα, ἐμάν 8. 1. Αοὐ.: ἃ 
Τὸ βρεαξ, βδαὺν, οἷο. ;--αὖῦ 2,2; ὅ, 
1, εἴς.. σπου ἱτητηθαϊαῦθ ΟὈ- 
7θοὐ.---Ὁ. Τὸ {εῖ], αφοίαγέ, ταζα 
ἀποιση, δἷο. --- 2. Ῥαξββ. : λέγο- 
ΓΝ Ῥ. λέλεγμαι,1. 8ογ. ἐλέχθη »» 

ἕ, λεχθήσομαι : δι. ὙΥΙᾺ 
ΤΌ δὲ βαϊὰ ΟΥ̓ τερον ίο ἴο ὉὈδ. ΒΡ, 
Τὸ ὃὲ ἐοϊᾶ, ἀεοϊαγεα, οἴο., πιαΐο 
ἀποιση. 

ΟΙ 

λέγων, ουσα, ον, Ῥ. ΡτΓο5. οὗ 
ω»- 

(ε)ύπ-ω, ἢ. λείψω, 2. φῬογῖ, 
λέλοιπα, ῬὈΪπρΡοτέ, ἐλελοίπειν, 1. 
8ΟΥΙ. ἔλειψα, 2. δΔοΥ. ἔλϊπον, Υ. 8. : 
1. Αοὔ. : ΤῸ ἰἴδφαῦϑε. --- 2. Ῥα55. : 
λείπ-ομαι, Ρ. λέλειμμαι, Ρ1π- 
ΡῬοσῦ, ἐλελείμμην, 1. 80Υ. ἐλείφ- 
θην, 1. Ταῦ. λειφθήσομαι, 8. ἔαῦ, 
λελείψομαι, Τὸ ὃὲ ἰε7, ἰο δὃ6 ἴογί 
δεομὶπα, ἰο τϑηιαῖπ ; 4, ὃ [τοοῦ 
λιπ; δείη ὅο ϑὅδηβ, χοοῦ ΒΙΟΗ, 
“Ἅ ἴο Ιραυθ ᾽. 
λελείψομιαι, 8. ξαΐ, Ρ455. οὗ 

λείπω. 
λελυμένος, ἡ; ον, Ῥ, Ροτῖ, 

Ρδξβ. οὗ λύω. 
Λεόντῖν-ος: ου, τη. [Δεοντῖν- 

οἱ, ““ΤΘΟ 1" (ΠΟῪ “1,6 η- 
ἐϊπ6᾽᾽); 8ῃῃ: δῃηοίθηῦ ον ἴῃ ὑΠ6 
ραβξὺ οὗ 51ο117γ}] Α πιαρ ΟἹ “εοη- 
ἐϊὶϊ; α Γοοπέϊηθ. 
ληφθείς, εἶσα, έν, Ῥ. 1. 07. 

Ῥ8385. οὗ λαμβάνω. 
λήψομαι, ζυῦ. ἱπᾶ. οὗ λαμ- 

βάνω. 
λιμός, οὔ, τη. Ταπιῖπε. 
λογ- ίζομαι, ἢ. -ίσομαι, 

Αὐδῖο ζοῦμαι, 1. ογ΄. (ἐ-λογ)-σὰ- 
μὴν, Υ. τηϊᾷ. [λόγ-ος, “8 σοτγᾶ ; 
ὃ ΟΔΙομΙαὐΐοη ἢ 170 707 α 
σαἰοσιαΐξίοι αδοιξ; ἰο οαϊοσιίαΐθ, 
τε ΚΟ". 
λόγ-ος, (ὃν; Τα. [ΟΣ λέγ-ος ; 

ἔτ. λέγ-ω, ““ὕο ΒΩΥ Ο7᾽ ΕΡΘΔΚ ᾽ 
( Τηϑῦ ΒΟ 15 βαϊα ογ' ΒΡΟΚΘὴ ᾽᾿; 
Ἀ6Π066) 1.: ἃ. Α τὐοτγὰα.---Ὁ. ῬΙατ.; 
Ῥγορ 5, 1.6. Ἰαησίασο, ἑαϊκ.---2,. Α 
δίογυ, πατταζῖυο. --- 8. ῬΙατ. : Α 
(ΟΉ Ὁ) Ήη6, ἱπίογυϊειῦ. 
λόγχη, ης», ἴ:: 1. 4 8ρεαῦ- 

Πεαα.---ἃ. Α δΡεΕαΥ", ἴαπεο. 
λ(ο)ιτ -ός, ἡ, όν, 88). 

[5ὑσθηριμοπρθᾶ ἔσ, λιτ, τοοῦ οὗ 
λ(ε)ίπττω, ““ἴο Ἰθαᾶγθ Ζε7, γ6- 
πιαϊπῖπσ.--- Α αΥΘΓὈΪ81] Θα ρυ βϑίοι : 
τὸ λοιπόν, (7ὉῸ {μ6 τοηιαϊπῖπο 
ἐΐηιθ, 1.6.) ἐμοηςε ογισαῦ α. 
λόχ-αγ-ος, ουὅ, τη. [{ῸΥ λόχ- 

Ἤγτος ; τ. λόχ-ος, ““ 8 ΘΟΙΩΡΘΗΥ͂ 
ΟἿ" Ὀαμᾶ οὗὨ 50] ϊο 5 ; ἡγ-έομαιν 
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“10 1.44 (““ΟοΙρδηγυ-, ΟἿ 
Ὀαπᾶ-, ἸΘΔΑ͂ΘΥ ᾿᾽; Ὠ6Π66) Α εαρίαϊῃ. 
λύκ-ος, οὔ, ὃ, τῇ. Α τροῖῦ [80ο. 

ἴο ΒΟΙΏ6, δκίῃ ἴο ϑὅ8η8. σοοῦ σὉ, 
““ἴ0 ἀοβίσχου," δὰ 580, “ὑῃ6 
ἀοβίσου σ ᾿ἢ ; δ0ο. ἴο οὔμοτβ, δκίη 
ἴο ξδη8. υγῖζα, “ἃ “ΧΟ; ἔτ. 
τοοῦ ΥΒΑΓΌΗ, εὐξο ἴραυ," δῃᾷᾶ 80 
“6 ὑθδυύϑχ ᾽᾽ ; οὗ, Τα. {μρι5]. 
λυπ-έω (-ὥ), ἢ. -ἥσω, Ῥ. 

(λε-λύπ) -κα, -Υ. ἃ. [λύπ - ἢ, 
“στοῦ 1. 70 εαἰι86 σε ο, ἴο 
σγουδ. --- 2. Οὗ ὑχόορβ, εἶς. : 70 
μαγαϑα, ἀπποῦ. 

λύπη -ρός, ρά, ρόν, 8ᾷϊ. 
Πεηρσύθομθα ἔστ. λῦπε-ρός ; ἔτ. 
λυπέ-ω, ““ἴο στίσογνα,᾽ εἰς.1 1 
δῦ. : Οακϑβῖπο ΤΟΥ ΟΥ ἀπποψαῆοσε 
ὗο ; ἐγοιδιίοδοηιε ἴο. 
λυποίην, Αὐὐίο ἔοττη οὗ Ῥ͵68. 

ορῦ. οὗ λυπέω. 
λῦσαι, 1. 8ογ. ᾿ηξ. οὗ λύω. 
λύω, ἔ. λύσω, Ῥ. λέλῦὔκα, 

1. Δ0Υ. ἔλῦσα, Υ.8.: 1. ΤῸ ἴ0086, 
ἰοοϑέπ, μη αϑξίεη.---2, ΟΥὨ ἃ ὑχοαΐγυ, 
εἰς. : Το αἰδδοῖυο, δγεαΐ. --- 83, Το 
ὄγεαϊξ τὖρ, δγεαῖ ἀοιζπ, αδηιοϊίδῃ. 
--αϑ8. : λύομαι, ». λέλῦμαι, 
1. 80Υ. ἐλὕὔθην, ἴ. λυθήσομαι [ἃκίη 
ἴο ϑὅδη5. τοοῦ 1, ““ ἴο οαὖὺ ᾽᾽. 

μάθῃς; μάθῃ, 2. δπα 8. ΡΕΙ5. 
βίην. 2. ΔΟΥ͂. ΒΕ]. οὗ μανθάνω. 
μαίνομαι, ἔ. μανήσομαι ἀπ ΚΞ ΟομηΡ.: 

μανοῦμαι, Ῥ. μέμηνα, 2. 80Υ. ΡῬΆ88. 
ἐμάνην, Υ. Ὡ. 70 
7νγεηξίεα; ἰο δε ομέ 97, οπε 5 ηιῖπα, 
ἔο ὃ6 δεοβῖαε οὐδ᾿ 8 617. 

μᾳκ-ρός, ρά, ρόν, 81. Ζοπσ᾿, 
--αὖ 2,11 ΞΠΡΡΙΥ ὁδόν τ μακ- 
ροτέραν, ΜΏΪΟ. 15 πα Αοο. οὗ 
“ἐ χῃρΆβηγα Οὗ Βρβοθ᾽ [8.99]; οἵ. 
Ῥυῖτηον, ὃ 102, (2). ἘΩΒ΄ ΟοταΡ.: 
μακρτ-ότερος ; 'βαρ.: μακρ-ότατος 
[ἀκῖπ ἴο ὅδηβ. τοοῦ ΜΑΉ, οὐἹρίῃ- 
Δ11Υ ΜΑΘΗ, “ἴο Ρ6 στοδαῦ᾽. 
μάλ-α, δᾶν. ῬΕΥΨ, ὑοῦ πυμοῖι, 

ἐτοεεαϊηπσίψ. ---- ΤΡ. : μᾶλ-λον, 
Ἀο76, ἐπ α μίσμο" ἀ607.66--- Θ5.}.: 
μάλ-ιστα, Μοεί, ἦν ἐπε μισπεβί 
ἄερτες, ἐχοεεαϊπσῖν, οἰϊοῆψ, οἷο. 

νΟςΟΑ δύ ΝΥ͂. 

[δοο. ἴο ΒΟΙη6, δκίη ἴο Ξ8 η85. σαγ- 
48, ““ὙΘΙΩΔΥΚΘΑΌΪΘ᾽ἢ; δοο. ἴο Οὔ ΠΟΥΒ, 
ΠῚ Ὁ ἴο Ξδη8β, τοοῦ ΜΑΗ; 866 

μακρός]. 
μάλιστα, μᾶλλον ; 

μάλα. 
μᾶνείς, εἶσα, έν, Ῥ. 2. 80ΥΣ. 

Ῥᾶ88. οὗ μαίνομαι. ᾿ 
μα(ν)θ-ἄνω, ἢ. μαθήσω (αἴθ) 

δα μαθήσομαι, Ῥ. μεμάθηκα, 
2. 8ΟΥ. ἔμάθον, ν. ἃ. Τὸ ἰοαγη, 
αδοογίαϊπ [τοοῦ μα,θ, δκίη ἴο 
βδηϑ. σοοῦ ΜΑΤΉ, ““ἴο ΟΒΤΗ,᾽ 
Θηα 50, ““ἴο δριίαϊθ᾽᾽ ἴῃ ἐἢ6 
τηϊηα]. 
μιάχτομαι, ξ. μαχέσομαι, μαχ-κ 
ἥσομαι, μαχοῦμαι, Ῥ. μεμάχη- 
μαι, μεμάχεσμαι, Υ. τηϊᾶ. 
Τὸ Πρλι [τοοῦ μιαχ, ἀκίπ ἕο 5813, 
πιαζη.- α, ““ ἃ ὙΔΙΤΥΊΟΥ ᾽. 

μάχ-η, ἧς, ἔ, [μάχ-ομαι, “ ἴο 
Βρῃῦ᾽7 1. Α Μολέ, δαί(16.---2, Α 
δαίξϊε- Πεϊὰ. 
μαχοῦμαι, ξπῦ, ἱπᾶ, οὗ 

μάχομαι. 
μεγάλα, που, ΠΟΙ. δ:η4 800. 

ΡΙΌΓΤ. οὗ μέγας. 
μεγάλῃ, ἔἴεπι. δῦ, βίῃηρ. οὗ 

μέγας. 
μεγάλου, ΤΆδδβο, δηᾶ προαῦ. 

ΕΘΗ. 5]η6' οὗ μέγας. 
μέγ-ας, ἅλη, α, 854]. Οτεαΐ, 

1η {Π6 ξα!ἰοβϑῦ 56 η56 οὗ ὑπ ῬΟΎΓΤΕΣ, 

᾿ μέζων, μείζων ; 
5ῈΡ. : μέγ-ιστος [7 ΞΔ116 Τοοῦ δΚ 

δε τιαᾶ οἵ μακρός; 566 μακρός]. 
μέγ-εθος, έθεος, 

[μέγ-ας, ςς βτρδ " 

πιασηϊέμαε, ἰαῦ σε δἴΖε. ᾿ 
μέγιστ-ον, δᾶν. [ϑᾶγου 181 

ηραῦ, οὗ μέγιστ-ος ; 566 μέγας] 1. 
1π μὲ σγεαΐεδέ ἀφσγδο, πιοϑί.--2. 
Ολίεῆν, ρτὶπεϊραιψ. 
μέγιστος, η; ον ; 866 μέγας 

Ξε πο, Ῥτϊπεῖραῖ; ὅ, 28. 
μιεθ᾽ ; ΕΞ66 μετά. 
᾿μεθ-ἔστημιι, ξ. (μετα)-στήσω, 

1, ΔοΥ, (μετ)-έστησα, Ῥ. (μεθ)- 
έστηκα;, 2.8 ογΥ.(μετ)-έστην ἵμετ-ά, 
δ“... ἀρ" ἵστημι, ““ἴο οϑῖιβα ἴο 
βίδῃα᾽" ; οἵ, ἵστημι] γ. ἃ. δῃὰ ἢ. 

ἔθους, ἢ. 
Ογεαΐπ688, 



τϑηϊοῦεο, 
Ἐπ. ὦ, 80Γ. 7Τ0 εἰαπα δϑαοεᾷξ, 

αϑξὶαθ. 

ΨΟΓΑΒΟΖΑΝΥ͂ 
1.: ἃ. Αοΐ, : Ῥγαβ., ᾿τυροσῇ., ἔαῦ., 
1. 80Γ. 70 εαἰι86 ἰο βεἰαπα δαεΐ, 

οἴο. --- Ὁ. Ν,ιαπῦ. : Ῥοσέ,, 

-- 2. Μιά.: μεθ: 
Γγκαν ἤδατας Ἢ 80 Υ. (μετ)-εστησά- 
μὴν, δὰ Τὸ οδϑῦξο ἴο ξἰαπα Ὁ80Κ 
ΤΟΥ Ομ Θ᾽ Ξ 561 : ἤΘΠ06) 70 οαιι56 
ἕο βίαπα δαςρῖ, ΟΥ γεηιοῦε, 7.ΌΤΗ 
οπε᾿ς εἰ, οἔο. 

μεῖ-ον, δᾶν. [δαγεγΐβὶ πϑαΐ. 
οὗ μεΐτ-ων, “1655 ; 566 μικρός] 
.1.ὲ85, 

μει ρθουν ἴον, ἢ. ἀϊΐπ. 
ίρακ-ος, 5 ἱκῆς, 

᾿ς ΧΟΌΙΡ' ααϑ ααιαοὴ Α εἰγιριϊπσ; α 
ἰαὰ, 
μείων, ον ; 566 μικρός. 
Ῥμελϊνη, ηἡς, ἴ. : 1. ΔΠΙε6ΐ.---- 

2. ῬΊΏΣ. : ἈΔΠι|εὲ - εξ, ηὶεΐ - 
ας. Θ οι 

μέλλω, ἱτηροτῖ. ἔμελλον δθᾶ 
ἤμελλον, ξ μελλήσω, ἘΞ Βῶν. 
ἐμέλλησα ἃπἃ ἠμέλλησα, Υ. ἢ 
1 Τηΐ,: ΤῸ ὅθ οὐ ἔμε ροϊπέ 97 

ς αοἴπο, οἴα.; ἐο δὲ αδομέ ἰο ἄο, εἶἴο.:; 
ἐο αἀεδίση, ἐπίθηα, ῬΈῈ}}ΟΞϑ6 ;---ἰὖ ὃ, 
ὃ ΞΌΡΡΙΥ πρᾶξαι ΟΥ ποιῆσαι ΑἴζεΥ 

οντας. 
μέμφομαι, ἔ, μέμψομαι, 

, τος ἐμεμψἄμην, γΥ. τηϊᾶ, Ζ70Ὸ 
δίαπιο, πα γακῖξ ἐεοἰξῃ, σΘΉ δι}. 

μέν, οοπ].: 1. Τπαοοά, οἢ ἔδι6 
οπα λαπᾶ:--μὲν . .. δέ, οα. δε 
οπα δαπᾶ . . . οπ δε οἶδε)" μαπᾶ. 
--2. Τὸ ΤΟΤΕ δὴ Οὐ] δοίη, εἔς.: 
Τεΐ, Ὠοισοῦον", δῖ, που δεῖξε. 
μενεῖτε, 32. ῬΕΙ5. ΡΠῸΓ. ἔαπί. 

ἐπα. οὗ μένω. 
μενόντων, Αἰὐὐὶο ἔοτ μενέ- 

τωσαν, 8. ῬΕΘΥ͂Ξ. ΡῬ]ῈῺΥ, ἱπηροσδΐ. 
ῬΙΤΈΒ. οὗ μένω. 
μένουσι, ἀεί. ῬΙαΤ, οὗ μέν- 

ων, Ρασῦ. Ῥ͵ΕΒ. οὗ μένω. 
μέν-τοι, ἄν. [μέν, “ἰπ- 

αορα ἢ; τοι, δος Ῥασῦϊο]θ πξρᾶ 
ἴῃ «εἰ ρέτεησεμοπίησ οτοθ ἢ 1η 
ἐγ ἱἐπαεεά, αὐ ἀὧπῷ ταίε, Ποιο- 
ΕΥΕΥ": --- μέντοιγε, Ἠσιρουεν" ἴπ- 
αεεά. 
μέντοι-γε; 566 μέντοι. 

ἘΝ, 

μένω, ἴ. μενῶ, Ρ. μεμένηκα, 
1. Δ0Υ. ἔμεινα, Υ. ἢ. 8 8.: 1. 
Νραΐ.: 8. Τὸ γεηιαΐπ, ιδαϊξ.----Ὁ, 
10 σοπέΐπιιο, οἷο.---Ε, Οὗ 8 ὄστιοο : 
Τὸ τϑηιαῖπ, ὑπ 7ΌΥΟΘ, βίαπα σοοα; 
8, 24,--Ὡ2, Αοὔ.: Τὸ ἐραϊξ ΟΥ ἐαΥῪν 
70; ἰο ΘχρΡεοί, 

1, μένων, ουσα, ον, Ῥ, Ρῥ͵Ό5. 
οὗ μένω. 

ῶ, Μένων, ὠνος,ἴΏ. Μεποπ; 
ΟΠ6 οὗ 6 ἔνθ ατθθκ ΘΌΠΘΓΘΙ5 
ὝΠΟ ὙὌΥΘ ὑγθδο  ΓΟΌΒΙΥ Βοὶ ζᾶ 
ΌΥ ΤΊΞΞΘΡΏΘΙΠΘΒ ; 566 ὅ, 91. 

ἱκέσ ε. ἢ ὦ, ἀπ ἜΣ 
Μη ααῖ6.--- .Α5 ϑαθξῦ.: μέσον, ου, 
Ὡ. Τὴ ηιϊααῖϊο, ἔδα βρᾶξςθ δείισεξη. 
-- 2. Βοῖθ ἃ ὑμπὶηθ ἰβ ἴῃ {ῃ86 
τηΐα!]6, ἐ.6. ἐπ πε αῖε οΥ ̓ μαῦ ἀ6- 
ποίρα ὉΥ ὑπ βυῦβῦ. τὸ ὩΪΟῊ 
ἰῦ ἰβ ἰὰ αὐ θθίοη [Κη ἴο 
5 βοῦιῦ ηιασῆ-νψαξ, ““ τηϊαα]6᾽" ; 
ὙὙΏΘΠΟΘ 8.150 1δῦ. ηιθα-ἴιι51. 
μεσ-τός, τή, τόν, δα]. ΖΦ 166, 

ΛΗ; --τοῦ δ, 9 ἢ θη. [ὃ ΟΒῚΣ 5 
ον ῬΥΪΠΏΘΓ, 8119, ὃ, 
μετ᾽ ; 566 μετά. 
μετά, (Ὀδΐοσθ 8 σόυγοὶ μετ᾽; - 

Ὀεοΐοσθ δὴ αβρὶταϊθα γσόνεὶ μιεθ᾽), 
ῬΥΘΌ.: 1, ὙΠῸ ἀθῃ.: Ἡξζ,.---2. 
18 Αοο. : 8. «4πιοης. --- Ὁ. 
Α7 ον. 
μετα-γιγνώσκω, ἢ. -γνώσο- 

μαι, 2. 8Δ0Υ. (μετ)-έγνων, Υ. Π- 
μετά, ἀοδηῃοιπρ ““Ομδηρθ᾽ : 
γιγνώσκω, ““ἴο Κπον ; ἴο ζοστα 
8 ΟΡ πο ἢ (“ΤῸ ἴοττῃ 8. αἷἔ- 
ἔοσθηῦ ορ᾿ΐος ἡ: Ὦθ6η06) 70 
ἐπαησε, ΟΥ̓ αἰἴξεγ', Ομ δ᾽ 5 τιϊπᾶ. 
μεταγνούς. οὖσα, ὁν, Ρ. 

2. ΒΟΥ. οὗ μεταγιγνώσκω.- 
μετα-μέλει, 2. -τμελήσει, 

1. δου. (μετ)-εμέλησε, Ὑ. ἢ. 1πη- 
ΡΘΙΒ. [μετά, ἀδπούϊπρ' ““ ομδηρθ᾽"; 
μέλει, “ὉΠΟΥ͂ 15 ἃ σαγθ᾽ ἤο 016. 
εἰς.1ὺ (“ΤΉΘΥΘ 186 8 οὔϑηρο οὗ 
οδτθ ᾿" ἴο ΟΠ6 : Π6Πη06) ὙΥΣῸῺῈ δΐ.. 
1ὲ γερεηξξ ΟΥΙΘ, Εἴς. 
μεταμέλειν, ΡΓθ5. ἱπῇ, οὗ 

μεταμέλει. 
μεταστάς, ἄσα, ἄν, Ρ. 

2. ΔΟΥ, οὗ μεθίστημι. Α 
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μεταστησάμενος, 
ΒΟΥ. τϊὰ, οὗ μεθίστημι. 
μετρί-ως, ἅν. [{μέτρι ος, 

“ἐ χγηοᾶογεαίθ 7 (“" ΑΥ̓ΟΣ ἴῃ6 ΤΙη8}- 
ΠΟΙ οὗ 6 μέτριος᾽᾽ ; Ὠ6Π06) 1, 
ΜΙοσεγαἰθὶῃ.---2, ἩΡΊ Δ πιοαογ αἰΐοτ 
οἵ Ἰδη σα, εἰς.; ἱερεγ αἰεῖψ. 

μέχρι (μέχρις), κᾶν.: 1, ΟἵἹἁ 
ἔτη6: ὕηπεϊ : --- μέχρις οὗ, τὠπεϊὶ 
δοῦν ἐΐϊπιθ ἀξ, εἰ} ἱμαξ; 6, ὅ.---2. 
ΟΥ ΡῬῖδοθ: Ὑ1Ὲ θη. ὔρ ἴο, αὁ 

͵7αν α5:--μέχρι τῆς μάχης, Ὁ ἴο 
ἐμέ δαΐξἴε- Πεϊά. 

μέχρις ; ξΞε6 μέχρι. 
μιή, δᾶν. δηᾷα 60Π].: 1. Αἄν.: 

8. Νοί:---εἰὶ μή, (ὑῦ ποί, 1.6.) (8) 
Ἐσερρέ; 1, 12.--(Ὁ) ἰδ; 2,1.-- 
Ὀ. ᾿Αἀάρα ἕο νου Ὸβ ἄοποίίηρ, Ῥ͵ΓΟ- 
δἰ Ιου, ἀου ὗ, ἀ 6181], δίς, ἴο 1Π- 
ΟΥ̓ΘΔΞΘ ὑΠΘΙΥ ποραύῦγο ΡῬΟΎΤΘΥ.---Ο, 
Τὴ σοτη ὈΪηδὐϊοη ἢ οὐ Ἰοϊποα ἴο 
8 Τηΐ, ΔΥΟΥ ΟΣ 8 ᾿ηνο υἱηρ 8 
πορσαῦϊνγα ποίΐϊοῃ, βγη ΠΘΗΪη δ᾽ 
[86 Ργθοθάϊησ. ὨΘΡΑΟΥΘ ἀάθα: -- 
ὥστε πᾶσιν αἰσχύνην εἶναι μὴ 
οὐ συσπουδάζειν, 80 ἱἐμαΐ αἷὶ 

᾿γηῖσπμέ δὲ ἀαϑδθαπιεα ποΐ ἴο 60- ΟΡ 7 αἱ 
Ζεαίϊοιιδὶμ.---2, ΟΟΠ].: 84. 2.ε5έ.---- 
Ὁ. ΑΥου σευ οὗ ἔρασίηρ: Τμαί. 

μη- -δέ, ςοπΐ. [μή, ““ποῦ᾽ 
δέ, “πᾶ «Ἅ44{πᾶ ποῖ, ἨΘ7᾽: »-- μηδέ 

. « μηδέ, πεῖ μι67" .. ἨΟΥ, 

μ᾽ὴηδ-είς, μηδε-μία, μηδ-έν, 
Πθτη; 84]. [μηδ-έ, ““ ποῦ Θγϑη ᾿᾽; 
εἷς, “ΟΠ6᾽ Δ'᾽οέ εὔέη οπδ, ποΐ ἃ 
δίπ 16, ΠΟΘ ΟΥ̓́ πὸ ταΐευε7" ;-ττ- 
ὙγτΠ Θδη. οἵ ἐπῖηρ ἀϊβιχι παρᾶ 
[ὃ 112] ; οἵ. ῬΙΙΠΟΥ, 8180 ; οἵ. 8, 
ὃ; ὅ, 20, εἕς. 
μηδέμία, ΠΟ}, 5' πρ', ἔθη. οὗ 

μηδείς. 

Μηδ-ία, ὦἕας, ΓΜ ηδε-οι, 
μ᾿ ἔμο Μραθπ᾽᾽ 7} ΩΣ οΥ ἐμ6 
Δίεαες, Μεαῖα :---τὸ Μηδίας τείχ- 

ει 

ος, ἔδε ιραῖ! 9. λ΄ οἄΐα, ΤΟ οδ]δᾶ ̓  
Κμαΐω, οὐ 5ιἰ.α, ΔΝιημα, 1.6, 
ἐς {Ὧ6 ὝΔ1], ΟἹ" ΕἸ αῃΚτηθηΐ, οὗ 
ΝΙΤΗΤΟᾶ.᾽ 

μιῆκ-ος, εος ους,Π. (“ Οτραῦ- 
πο59᾽ : 
τοοῦ δ μακρός ; 866 μακρός]. 

»αψ, Μῖγε.--- 2. 

ΝΟΓΑΒΟΖΑΔΑΥ. 

μήν, 86 Ραγίϊοϊθ : 7π σοοᾶ 
ΜΝ υογίϊν, ἱγεῖν, ἱπαδεα; 866 
2 
μιηνύω, ἔ, μηνύσω, 1. ΒΟΥ. 

ἐμήνῦσα, Υ.8. 7070 αἴδβεῖοδο, πιαζα 
ἀποιη, συνε ἱηγογτπαΐίοπ αδοιέ. 

μή-τε, οοπῇ. [μή, ““ποῖ᾽"; 
τε, - 854 Απᾶὰ ποί, πο)" :- 
μήτε ... μήτε, πίε" ... ΜΟΥ Σ 
--μήτε .οοευ τέ, δοίμ, ποί ΠΝ ν᾿ 

Ξε ᾿Ω ε 
-ΤτὮρ, τέρος ΟΟΠ᾽’ τρός, 

Α λής δες βία ἴο 8ξ8}8. πιά. ἐγ; ; 
ἔΓ. τοοῦ ΜΆΑ, 1 τηθϑδηΐηρ οὗ “τὸ 
Ῥγοάποθ᾽"; πᾶ 50, “8 Ῥζγοᾶυο- 
ΕΓ ᾽᾽; οὗ, Τιδῦ. πια-ἴ67)}. 
'᾿μηχᾶν-άομαι͵ (ςῶμαι), ἢ, 

-ἥσομαι, 1. ΘΟΙ, (ἐ-μηχαν)-ησά- 
μην, Υ. τηϊᾶ, [μηχάν-η, “ οοπέτίν- 
δι 06 70 οοπίγίυο, ΟΥ̓ οΠΠ δεῖ, 707" 
οτ δ᾽ 5 8617. 

ία, ποτῃ. βἴπηρ. ἔϑῃα. οὗ εἷς. 
ιθριδάτης, ου,τὰ. “Πίῃ- 

γ»ἱααίεβ; 8, Ῥουβῖδη ΠΟΌΪΘ, 0.6 οὗ 
ὑῃ8 πμεν νιν οὗ ΟΥΤΏΒ. 
μικρόν 868 μικρός. 
μικρός, ά, ὄν, 88]. ϑηια]!, 

{ἰ{{16 ;---- Δ ΘΥΌΪΔΙ πραῦ.: μικρόν, 
α {6 ἰσαν, 80»! αἰδίαποε. ἘΙΤΓ 
ΟοτΡ.: μικρ-ότερος δηα μείων ; 
ΞῈΡ.: μικρ-ότᾶτος Δ ῃη μξῖστος. 
Μιλεδεύδο ον, τῆ. ΜῈηο- 

ἊΣ... ἃ ΤΗγδοίδη, Βοϊαϊπρ' 8 
ΟΟΙΩΤΗΘΗΑ ἴῃ 86 ΟὙΘΘΚ ΘΥΤΏΥ, 
ὙἘ0 ἀοβοτέρα το {Π6 Κίηρ ; ᾿ς 
μισθοδο-σία, σίας, ἔ. [ἴοΥ 

μισθοδοτ-σία ; ἴγΥ. μισθοδοτ-έω, 

10 ΡῬΑΥ͂ ὙγΑ668 ᾽] ἅ ραγίπρ οἵ 
τῆασέδ, α σίυίησ, 97 ραν. 
μισθός, οὔ, τη.: 1. Ῥζαρεε, 

Ἀδοοπιρεη86, 76- 
φῳαγάα. 
«μνησικακ-έω (-ῶ), ἔ. -ἥσω, 

ν. ἢ. [μνησίκἄκτ-ος, ““ΤΟΙΠΘΙΏΌΘΤΥ- 
ἱπρ' ΘΥῚ15, ὕο ὈΘΔΥ 11] Ὑ11}]᾽] 70 τ - 

᾿πιθΠΊ 67" (Ρααβ) ευἱϊ8 ΟΥ̓ ἐη)αγῖοδ ; - 
ίο ὅθαγ" ἡ εὐτῖ ΟΥ̓ πιαϊῖοε, :πτ-οὐ μνη- 
᾿σικακήσειν βασιλέα αὐτοῖς, (ἐπμαΐ 
ἐμ6 ζἀΐπο ιὐἱΐϊ δεαῦ' πὸ τ εὐἱϊξ ἰο 

ΒΘΏΟΘ) Ζεησίη [γν βάτὴθ  ἐἤϑηι, 1.6.) εὐἱΐ σγαπί ἔδεται ἂπ 
᾿ απιπεξίψ. 



ΨΝΟΓΑΡΟΖΣΑΛΥ͂. 

ππν-- ιν, ξαὺ. ἱπῇ, 

ἫΣ Ἢ Οηπῖν, πιερ εἶν. 
μόν-ος, η;. ον, 84].: 1. Οηΐν, 

αἴοπε.---2. Τῆς οπῖν οὐ ἐπαΐ. 
μυρί-ος, α, ον (ΤΠ ΞΕΙΥ Ρ]07.), 

8]. Οὗ. ΠΌΠΟΙ : μηδέ 638, 
Ὡυπηϊξε.---2. Α5 ἃ ἀοῆῃϊζθ ππτηθ- 
ΤᾺ] : ῬΊΌτ.: Τεπ ἱποιδαπά. 
Μυσοί, ὧν, τη. ΡΠ, Τ7Τῇὴε 

δίγεϊ οΥ δίγεϊαπε:; ἔμ ῬΘΟρΙΘ οὗ 
ΤΟΥ 

Μγεὶβδ οὐ ἴῃ ἩθΠ]θβροηῦ, δηα 
Οτϑδίοσ Μγξίβ οὰ ἐμ ὥύρϑβῃ 8368. 

ναυσ-ί-πορτ-ος, ον, ϑᾶϊ. 
ναυσ-ΐἴ-περ-ος ; ΤΥ. ναῦς, “8 

Βηΐο"; (0) οοππηροῦπηρσ τὑοόῦγεὶ : 
σὐρ δ, “ἕο 85 πΣΟΌΡΉ, ΟΥΟΞ5 
ΟΥ̓ΕΣ "ἢ ἐ αξξεα ἐπ Γοισῆ, ΟΥ ΟΡΟ588- 
εα οὐε", ὃν ἐλῖρε; παυϊσαδίε. 
νεανίσκος, σκοῦ, τα. ἀΐτη. 

(ΟΠ]Υ 'ἱπ ΖΌΥΤΩ) υνρορᾶμι, ον, “8 
ΥΟΌΠΡ 8. Α νουπησ τπαπ; α 

νέμω, ζ. νεμῶ, δηᾶ (1416) νεμ- 
ἥσω, Ῥ. νενέμηκα, 1. ΒΟΥ. τρισὶ 
γ.8.: 1. Ο Βογάβξσηθῃ, δίς... 853 
ΒυθϊοοίβΞ: ΤῸ αἀγῖυα αἰεί ΟΥ̓Ὶο 
»αβίμεϊζ δ; ἰο σ΄ αΖΕ, »Ῥαπίμγε, ἑεπα, 
εἴο.--ῶὦ. Μ|ά.:  π 1. 
εοὔμαι, Ἰαἴξγ -ἥσομαι: ΟὗὨ οεἰξὶθ 
85 Βτιϊθοὶβ : ΤΌ σὸ ἰο Ῥαξέιγε, 
ἐο δὲ Ῥαδίμγ 9 ; ἰο 7εδα ΟΥ̓ σΤαξΖ6. 
νη-σός, σοῦ, ἢ. «Ἀπ ἰείαπα 

[ακῖπη ἕο ὅβδηβ. τοοῦ Ξνᾶ, “ἴο 
Ὀαῦμθ᾽"᾿; 85 ““ὑπδῦ υΒ]ἸΟῊ ἰξ Βαἐμθᾶ 
ΟΥ' ὙΤΑΞ Ἐς 
πυκτῶν συ ἷῳ ον, Τὴ. δρώδῃ, 

““ἴο Ὀερῖῃ "] 

ρει 8. ΟἸΘΘΕ πἼΟ πγἯἜ ξου- 
ΕΙΕΙΥ πουπᾶθα ὈΥ ὅθ Ῥουβίβϑη 
οϑυδῖσν ΘΠ ἴπ6 ΟὙΘΘΚ ΘΈΠΟΘΓΒΙ5 
ὝΓΕΙΘ ὑΥγθϑΟΠ ΓΟ ΞΙΥ βξοὶζρα ὈΥ 

Ὁ 

σΟΌΣ ΥΎΤΉΘη οὗὐ πδὺ δᾶ οο- 
ΟἸΤΥΘα, 
ντκ- ἄω (-ὦ), ζ. ἥσω, Ρ. (νε- 

νίκ)-ηκα, Υ. 8. 8πΠᾶἃ π. [νίκ-η, 
““γἱούουυ 1. Αοὐ.: Οὗ ῬΘΥΞΟῚΚΞ 
85 ΟὈϊεοοῦ : ΤῸ ναγχιϊξῆ, σοτεψιεν»". 
--2ῶώ. Νουῦ.: 8. ΤῸ ὃὲ υἱείογίοιι5, 
ἔο δὲ ΟΠ ΦΊΘΙΟΤΥ".---Ὁ, ὙΠ Ἀσο. 
οὗ ““Ὀαύυ]6᾽᾽ δ5 “"ἀοο οἵ σϑσ τ 
Ξρϑοῦ " : 70 δὲ υἱοίογοιδ, ΟΥ̓ 
Ῥ͵ΊοῦΘ ΔΟΠΦΏΦΡΟΥ,, ἴπ:-- ϊβ 15, 
διῖΞο, δὖ ὑἰτηθ5 δβυϑχθβερᾶ Ὀγ θδῦ- 
ἦγα, 6.σ. μάχη, ἴθ ἘΠΌΤΙΡΙΑΒ8.--- 
Ν.Β. ΤΠ6 Ῥγδβθηὶ ἰβ οἵζϑθῃ τιϑβρᾶ 
85 ἃ ῬΕοΙῖζ,, ΤῸ ἤἢαῦε φοπηφμογεα; 
ΘΕΣΈΣ 
νικῶν, ὥσα, 

ῬΓ͵Γ65. οὗ νϊκάω. 
νόθος, η, ον (Αἰξίο νόθος, 

ὧν, οοπὗτ. Ῥ. 

ον), δα]. Πίϊεσιἐϊπιαίε. 
νομῖεῖν, Αὐἴο ξαὺ. ἰπΐ, οὗ 

νομίζω. 
νομῖζω, ἢ. νομΐσω (ἀΑἰξίο 

νομϊῶ), Ῥ. νενόμϊκα, 1. 807. ἐ- 
νόμϊσα, Υ-. 8. [νόμ-ος, “8. σ8- 
ἕοσῃ "7 1. ΤῸ δοϊα, ΟΥ οὔξεγῦθ, αϑ 
αὶ οἰξδίοηι. -- 2. ὙΥΛΪ ΟὈ]Θοὔϊγ8 
Οἴβιιβθ : 70 ἄδϑηι, ἢοϊα, οοπ βία ΕΥ", 
ἐμίπξ, οἷο, ὑμβαῦὺ βοτιθυμϊηρ 111 
Ὀ6, δἔες. 
γομζτζων, ουσα, ον, Ῥ. Ρ͵ΓΕ68. 

οὗ νομῖζω- 
νομίσας, ἄσα, αν, Ρ.1. 8ΔοΥ. 

οὗ νομίζω. 
νόος νοῦς, 

ἈΠπα. 
νῦν, δᾶγ. Νοιν [δξκῖη ἕο ὅδ 18. 

πὰ ΟΥ̓ πτ, “ΤΟΥ ᾽᾽]. 
νύξ, νυκτός, ἢ. ΜΝισῆς;--αῦ 2, 

1, διὰ 4, 16, τῆς νυκτός ἴ5 8 
θη. οὗ ἐΐτηθ, ““ θη" [ὃ 112, 
Οὔ. 81; οἵ, Ῥυΐηοσ, ὃ 120: οἵ. 
Ἀ1Ξ0, 6,1 ;--ὐοῦ δὖ 2, 19 προιού- 
σής τῆς νυκτός 15 ΠΝ θη. ἀῦϑ8. 
[ 118]; οὗ, ῬΙΥΪΤΊΘΥ, ὃ 12 ;--αὐ 
2, ὃ ἴῃ Ρ]ΕΥ͵, [ακίη ἴο ὅδηβ. ηΐρα, 
«ὐπσηῦ "; παζίατα, “ἘὉΥ εἰρη). 

νόον νοῦ, Τη. 

ξεν-ἴκός, ἵκή, ἵκόν, δα]. [ξέν- 
ος9 “8 ΤΩΘΙΌΘΗΒΙΥΥ ἢ (“ Οὗ, οὗ 



οὔ 

ὈΘΙοηρσίηρ ἴο, ἃ ἕένος᾽᾽ ; Ὦ6ΠΟ6) 
ΟΥ̓ Ξοϊά 608 : ἁεγοέπαγψ, ἢ ̓αἰγδά. -- 
Α5 ϑαυνβῦ. : ξενικόν, οὔ, π. 
ΠΟΥ ΟΘΠΑΥΨ, ΟΥ̓ ίγεα, 7076; α 
δοαᾶῃ 7 πιεῖ πα 1ε68. 

ξέν-ος, ον, Τὰ. : 1. Α σπεεί, 
7τγιοπὰ.---2. Α 7ογεῖση.---ϑ, Α 
ἠϊγϑα βοϊαἴδ7', α ΠιεΓ Ο ΠΤ. 
ΞΕενοφ-ών, ὥντος, τη. ΧεποΡῆ- 

οπ, ἴδ! 50 οὗ ΟΥ̓ 5, νγαὰβ ὈΟΤῚ 
αὖ Αἰἴῇθηβ δῦουῦ Β.0. 44. Τῃη 
ΘΑΙΪΥ 116 ὯΘ τῦᾶϑ ὕῃ8 ἔτ θη δηᾶ 

ΝΟΟΑ͂ ΒύζξαΑ ΜΝΥ͂. 

ΒΟΥΆΡΘ 07") ὈΪΔη6.᾽ (“ Τηδῦ νὩοἢ 
ἱξ Βοσδρϑᾶ ογ" ρ]δηρᾶ "᾿᾽; ἢ6η06) 1. 
Τίπιϑε7" ΤΟΥ Ὁ]  ηρ8.---2, Ἡγοοᾶ. 

1, δ, ἡ, τό, ἀοδβηϊΐο ατίϊοϊο. 
ΤῊο: 1, ὝΠΙΣ ϑβαρδῦ. : 8.: (8) 
Τὸ ρΡοϊηῦ οὔῦ ΒΟΙΏΘ ῬΘΙΒΟΏ, ἔγασνς 
εἰξ., ὈΘΐοσΘ τηθηὐοηθᾶ :---οὗ κή 
υκες, ἐμὲ πογαϊᾶξ, αὖ 1, 9 μδει τὰ 
ἰο κήρυκες, δετ'αἰαξδ, δῦ Ἐ 1.-(0) 
Τὸ ἀδηοῖθ βοσηθέ δίῃ ὨἙ 

ῬΕΡῚ] οὗ βοογζαῖθβ. 1 Β.0. 401] Θ᾿ ἴο Ομ6;--αὖὺῷ 8, 11 τὸ δορύ, δε, 

ὩΠΩ͂ΘΥ ΟΥ̓ΤΊΙΒ, ΔηΠἃ νγὰβ Ὀδηϊβηθα 
ἔΤΌΤΩ ὨΪΒ5 ΠΟΙ ΤΥ ΟἹ {815 αοσοπηΐ. ᾿ 
Ιῃ Β.σ. 8596 Ὠ6 δβοῖνθὰ ᾿π66 Γ 
ἈΑροβιδοβ 1π' Ὠΐϊβ Αβίδαῖϊίο σϑιρ- 
εἶστι, 8δῃὰ ἴουρῃῦ δραϊμβδῦ ἨΪβ 
ΠΟΙ ΕΥΙΩΘη αὖ 186 Ὀδί]θ οὗ 
ΟΟΤΌΠΘ6Β8, Β.6. 394. ΞΕ ΒΘ ΘΠ 
ἮἨΘ ΤΕΒΙαρΩ͂ ῸΓ ΤΘΔΗΥ͂ γΘΔΥΒ δὖ 
ΒΟΥ, ΠΟΔΥ ΟἸγΙΩΡῖ8, ΟΠ 8 
οβϑῖδΐβ σίνσθῃη Ὠΐτη ΟΥ̓ 86 1,3606- 
ἀξουη οηΐδηβ ; 8Πη4 ΟἹ Ὀδὶηρ 6χ- 
ῬΘΙοα ἔγοτη. τῦ ὈΥ [88 ἘΠ68η5 οὁ5 
ΠΟΙ͂ τηϑκὶηρ ὙΥΑΥ ἢ ραχία, 
Β6 γϑξϊοα ἕο Οογϊπί, ΏΘΤΘ 6 
αἰρᾶ 'ἴπ δὐοὰῦ μ6 90 γϑδσ οὗ 
μῖβ ἀρ. ΤῊΘ τσὶ 95 οὗ ΧΘΠΟΡΕ- 
ΟἿ 816 ποῦ ἔϑυν ; [86 Ὀοβῦ Κποῦχῃ οὗ 
ἔμβοτὰ Ὀδίηρ [86 ““ΑΠΔΌΔΞΙΒ," ἴπ 
ὙἸΟἢ Π6 ἀθβοσῖθθβ 6 “Βοίσοαῦ 
οὗ 6 Τδϑη ΤΠοτιβδηᾶ,᾽" ἴθ ΒΟ Ὴ 
Ἠ6 ὨΪΤΉΒΘΟΙΙ ῬΟΙΘ 580 αἰπυϊ στη θα 
8 Ῥασζί. 
ξηρ-αίνω, ζ. -ἄνῶ, 1. ΒΟΥ. 

(ἐξήρ)-ἄνα, Υ. ἃ. [ξηρ-ός, “ ἀτγγ 
ΤῸ αΥὰ.- 
ξὴ ραίνων, ουσα, ον, Ῥ. Ῥ͵Τ68. 

οὗ ξηραίνω. 
ἴίῷος, εος ους,. 4 5:ρογά. 

Ἰοϊηρᾶ ὅμθ δχρϑαϊ!! δ ΤΥ ἐπα, 

36 -(ζομιαι, τ. πιϊᾶ. [ξύλ-ον, 
“ ποοῦ} 170. 7εἰεῆ, ΟΥ οοἰϊεοί, 
ττοοοᾶ. 
ξυλιζόμιενος, ἡ; ον, Ῥ. ῬΙ͵68. 

οὗ ξνυλίζομαι. 
ξύλ-ϊἵνος, ὦ ίνη, ἵνον, 86]. [ξύλ- 

ον; ““οοα " ΟΥ̓́, ΟΥ δεϊοπσίπο ἴίο, 
τροοά : τοοσάεπ, ὦ Ξ 

ξύ-λον, λον, Π. [ξύ-ω, “ ἴο 

δρεαῦ (οἵ ΟἸΘΑτΟΗΏ5), ᾿ιὶδ δρεατ'. 
-(οΟὐ Το ἄοποΐα ΒΟΙῺΘ ῬΑΥΓΘΌ]ΔΤ 
ΟΥ̓ ΘΞΡΘοΐδὶ ὑμῖηρ : :π-εἰς τὸν πηλὸν 
ἐμβαίνων, σοΐπῳ ἱπίο {λι6 πιμᾶ, ἷ.6, 
ἐλε πιὰ ἦπ τὐπϊσῆ ἐμ βδοϊαἴε7᾽8 ἰοῦ 

᾿αὐ τογὰ; 8, 11.--. ΠΕ Ῥεσ- 
ΞΟΠ81 ὩΔ͵ΤΉ65 οὗ ἱπαϊν 815: ΤῸ 
ῬΡοϊηῦ οὔ [86 Ῥϑύξοῃ (8) Α5 ἔξ 
ΟΠ6 7πξῦ Ῥαΐοσθ ἸΝ Ὑ φῈ 2 ̓ ν- 
λέγει, ᾿Αριαῖος, ὅ, 88; ὁ δὲ 
᾿Αριαῖος εἶπε, 6, 40.--- (Ὁ) 48 
Ὑ7611 ΚΏΟΎΤΙ Ο7) ΟἿΒ :- 
ατος, ὃ Λάκων, 1, 8. --- (6) Α5 
αἰξυϊ συ βηρα ἜΥΟΤα οὔμετβ οὗ [86 
ΒΆΤΊΘ ὨΒΠ18 :---ἸΙρόξενος, ὁ Βοιώ- 
τιος,6,16; Μένων, ὃ Θετταλός,6, 
21.--ο᾿ ΠΗ ὩΔΠΊ65 Οὗ σΟΠΠ 1685 
ΟΥ̓ Οἰτ65: (8) Βοζουσυίηρ ἴο 8 
Ῥγθυϊοῦβ σηθηϊίοη οὗ ἔοι. 
πρὶ ἀν Ἔρυσνν ἰδ οοὴ 8ἃ5 γ͵6}} 
ΟὟ 8}: ΟἿΒ : Σπάρτη 

οὐτα δἰ πδέϊοα ΠΡΤΕΝ 8 ποαῦ. 86]. 
βίησ, ΤΟΡσοβθηῦβ 8ὃὴ δὐείσδος 
ΠΟΙ :--τὸ στυγνόν, (δ 6 οἱοοπιν 
ΟΥ Ἑ ΠΙΟΙΌΒ6, 1.6.) σίοοτηῖπεεβ ΟΥ̓ 
ΠΟΤ ΌΒΕΠΕδ8; τὸ χαλεπόν, (ἰδ 
μαγα, 1.6.) Μαγαπεδε ΟΥ̓ δε ΤΥ Ὁ 
οὗ ομδεβοῖεσ. -8. ὙΥ 86]. Ρ]ῸΓγ. 
56 α 85 βαρεῦ. ἴο ἄἀσθποῖΐθ ἐδ 
ΠΟΙ6 οὗ 86 οἶδβ5 Βρθοϊῆθα ὉΥ 
ΞΏΟΙ τοΥᾶ :--οὗ ὅσιοι, (ἐδ »ίοιις 
ΟΥ̓ γεϊσίοιβ, 1.6.) αἷξ τῦῦοόο αγὰ 
τοι ΟΥ τεϊσιίοιξβ; 6, 28.--- 4 "ΤΉΘ 
πραῦ, αζῦ. 5Βίηρ, 15 Ἰοϊηρᾶ ἴο δῇ 
᾿ηδυῖῦγα στηοοῦ ἴο ΖΟΥΤη 8, σουραὶ 
ΠΟΊ :--τὸ ἀπεχθάνεσθαι, (δε ὅδε- 
ἐπ μαίεᾶ; 1,19; τῷ δύνασθαι, ἔπ 
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ὅιε δεὶπο αδῖε; ῦ, τ ἐκ τοῦ 
εἶναι, 7ΓῸΠὶ ἔλιὸ δέϊησ ; 8 , ϑ.---5. 
ΤῊΘ ΣΏ850. (ΟΥ ἔξ.) αἵ. πἰξρᾶ 
λ., 15} διφνδξων οὗ ἔθ πϑῖη8 οὗ 8 

ἀοποῖΐββ ἐδὲ 90. (ΟΥ̓ 
ἀαιἈἰεγ) οὗ βποῖ 8. ῬΘΊΞΟΙ : --- 
ὃ Ταμώ, ἕδε ξδοη ΟΥΓἹ Ταπιοῖ: 1, 8. 
--α. 1 νατεϊοϊρ 65 τ Ταδὲ, "ΠῚ 
απὶ, δ, οἷο, τοἦο ; οπὲ, οἷο., 
1Ὧ0 :--τὸν καλῶς ποιοῦντα, δῖπι 
120 αεἰεᾶὰ λοποιγαδῖίν ; 6, 20: 
τὸν ἀδικοῦντα, ἢέπι 16ὴο ἀοίεα ὧπ- 
7μδίίυ, οἴο. ; 6, 20 ; τῷ ἡγουμένῳ, 
 ἴπι τοῖο Ἰφαᾶς, 1.8. ἔκε ἰϑαᾶον; 2,4. 
--7. ὙΠ οαγάϊπδὶ αϊεοείτεθ ἕο 
ΤΩΒΙΕ 8 ΠΉΓΤΩΡΟΥΙ αδοϊβί γον :-τὰ 
πεντήκοντα ἔτη, ΤΠ νεαγ9 (οὗ 
856); ὅδ, 1ὅ.---8, ΠῚ Αατγοτὺβ 
ἴοττηβ : 8. ἂπ βάϊθοξίυδὶ εχ- 
Ῥτοββίοι : -- ὃ ἔπειτα χρόνος, 

ἐπι; ἐν τῷ ἔμπροσθεν 
Λόγῳ, ἐπ ἰδὲ 7ογεσοίπσ αδσοοιπξ 

«ἰαίεπιεηΐ. -- Ὁ. ἃ οοὔΡΙοσ 
καρ α Σπ-οΐ ἔνδον, ἐΐοδε τῦὴο {0676 
ἑπείαδ; ὅ, 88: τῶν τότε ἱκανώ- 
τατος, τηοδέ αδίς ΟἹ ἰδ πιδη ΟΥ̓ ἐμπαΐ 
ἐΐπιο; ὅ, 11.---Ο, Μίαβο, διὸ. Ῥ]ΏΓ. : 
86. ὙὙῈ σύν 85πα δῦ. οὗ ἐδ6 
ΒΏΤΩΘ Οὗ 8. ΡῬΕΟΥΞΟΙ, ΟΥ̓ 8. Ὁ͵ΤΌΗ. 
Τοξουτίηρ 0 8. ῬΘΙΞΟΩ, ἀοποίοβ 
ἐμαὺ Ῥϑβου 5 ΟΠ ούΤΕΙΒ, αἰξεπᾶ- 
δηΐβ, δέ. ᾿-πτοὶ σὺν αὐτῷ, (ἐδ ε 
ΟἿΔΣ εὐἰξὰ ἢΐπι, υἷζ. ΑΥ̓ΣΘῸΒ; 
ἴ.6.) ἢΐβ γοϊϊοιτσοῦ 5, οἷο. : οἵ, 2, 14. 
-- Ὁ. ὙὙΪῈ περί ῬΕΕῚ Ἄς, οὗ 
ῬΕΙΞΟΙ, ΟΥ̓ ῬΙΌΠ. ΤΟίουτηρ ἴο 8 
ῬΟΥΞΟΙ, ἀσθποΐθα ὑμαὺῦ ῬΘΥΒΟΠ 5 
ΤΟΙΠΟΎΤΘΙΞ, ϑοταθεζηθα ἐδξίηρ 8150 
τι ἐΐπθὶ τηθϑηΐηρ ὅπ 6 ῬΘΥΞΟῚ 
Εἰτηβοι :---οἶ περὶ τὸν ᾿Αριαῖον,(ἐδε 
οπες αδοιξ Αγίσυξ; 1.6.) Ατίαιι 
απᾶ ᾿ὶς γοϊϊοιτεῦ. --- 10. Νιοαυΐ. 
βιτὸ. Ῥ]αγ. Ἰοϊποϑᾶ ἴο ὕΤΘΡ. 8) 108 
Οβξὸ : Ζ7ὴε ἰπέπσε: - τὰ παρὰ 
βασιλέως, {δε ἐλίποε 7 γονι ἐλε 
ἀΐησ; ὅ,86: ἐπιστήμων τῶν περὶ 
τᾶς τάξεις, ἀκ Πεὰ ἐπ (δε ἰδέπος 
σοπεοῖησ ἰδ αγαιῖπσθ ὩΡ ἐπ 
ΟΥ̓, 1.6. ἐπ ἑασίϊεε : 1, 1 [ακὶπ 
ἕο ϑὅδπξ. 8α, ΟΝ δα ἔα, 
“6, 586, 1δ]. 

Χεη. τι. 

Ὡ, δ, ἡ, τό, ἀρϑιποηβεῦ. ῬΤΟΗ. 
Ηδε, 8εὴε, ἰξ:--τὸῦ μέν. .. ὃ δέ, ἐδα 
ΟΝ . . . ἔδε οἰδεῖ; 566, 8150, 
μέν Ἰπποῖ μέν. .. Κλέαρχος δέ, 
ἐλεν οπ ἐδ οπε δαπᾶ.... ΟἸξαγοδιις 
ἀμ, ἐδ οἱδοῦ; 1, 6 ; οἷ, 8150, 
4. 1ι 

ὅ-δε, ἥ-δε, τό-δε, ῬΥΟΏ. ἅθ- 
ΤΑΟΏΒΟΤ. [οΪᾶ ἀοιηοηβῦ, ῬΤΧΟΉ. 
ὃ, “15 ; οπῃοο δέ] Τῆς; 
ῬΟΥΞΟΙ 07) ὑπΐηρ,---ᾷἋβ ϑιυιῦεῦ. οὗ 
811 σοηουβ 8ηἃ ΠΌΙΤΩΌΘΙΒΞ: Ξε, 
«ἦε, τί ; ἰδ656, {686 ἐπέπϑ. 

δδ-ός, οὔ, ἢ. (“Ταῦ τοι 
ἈΡΡΓΙΌΘΟΊΘΒ, Οὐ" ΤΟΙΤΏΒ 850 8}0- 
ῬΙΌΘΟΝ,᾽" ἕο 8 ΕΪδοθ : Πθῆ66) 1, 
Α «ταὺ, τοαῦᾶ, »αΐζῇ.---2. Α τ΄ῆαὺ, 
πιοᾶφ, τηεϊμοᾶ.---3. Α πιαγεοὴ, 6:- 
»εαϊέοη, [ἀπκὶπ ἕο βξ8η5. τοοῦ ΒΑ), 
““ ἕο ΒΌΡΤΙΌΒΟΣΝ ᾽. 

ὅ-θεν, δᾶγ. [ςὅ-ς, “““ἼΟ, 
ΒΟ ἢ ̓ 2 θεν, ἱπθοΡΘΥΘ ΌὉ]Ϊ6 Ῥϑτύ- 
ἰοῖθ ἀοηούΐηρ ““ἔσγόστη ̓ (“ ΕἼΟΙΙ 
ὙΠΪΟῈ ᾿" : 666) ἩΛέπρε : - 
ὅθενπερ, τῦὐδηδὲ ἱπαφθα. 
οἶδα, ; 566 εἴδω. 
οἴει, Ἂ. ῬΕΙ3. Β[η6. Ῥ͵ΕΒ, ἰηᾷ, 

οἔ οἴομαι. 
οἴκ-ἅ- -δε, δάϊ. [οἷἶκ-ος, “8 

Βοτιβ6, ΒΟΣΊΘ᾽ : (α) ; δε, ΘποΙ  ἶο 
Ῥδυύξοιθτς πρός, ἰὰ ἐοιγατὰβ ἜΈΤα- 
τοαῦα 3 δὴ δ᾽ 5 ἤοιι86 ΟΥ̓ ΠΟΘ; ἢοηϊε- 
τὐαγας;--οὺ 8, 28 ἰὖῦ ΤΉΘ8:8 “ἐ [ο- 
γα σαΞ ατεθοο,᾽ 

οἰκ-εῖος. εἴα, εἴον, 84]. [οἷκ- 
δὲς “ἃ ΒουΞΘ 1 (“ ΟΥ, ογ" ὈθΙοης- 
᾿πρ' ὅο, οἶκος ἢ; ΒΕΠΟΘ, “ἐροχέβὶπ- 
ἴηρσ ἴο 8 ΒΟουΞΘΒΟΪα, ἀοτηδϑέϊο - 
Β6ΠΟ06) Ζπέϊπιαΐε, γείοπαιν, ὁπ ἐπ: 
ἐϊηναΐθ ἐφγ 5, εἴα. ξρὲγ (Οοτρ.: 
οἰκει-ότερος) ; ΞΈΡ. : οἰκει-ὁτἄτ- 
ος, 

οἰκειότᾶτος, η, ον; 866 
οἰκεῖος, 

οἰκ-ἐτης, ἕτου, τη. [οἷἶκ-ος, 
“8 ΠοιΞ6 ἢ (“ΟΠπ6 τηϑᾶθρ ἴον 
οἶκος ἦ; ΒΘ6ΠΟ6) Α΄ φογυαπέ, αἀοηι- 
ἐξέϊς, εἰς. 

οἰκ-έω (-ὦ), ἔ. -ἥσω, ΡῬ. 
(ὠκ)-κα, Υ. π. 81Π8ἃ 8. [οἶκτ-ος, 
ἐὰ Βοῦ56 1. Νααΐ. : (“ Τὸ 

Η 



οὔ 

ῬΌββοδβ, εἰζ,, 8 ΠΟΤΙΒ6᾽᾽᾽ : . 6 Π06) 
70 αιρεῖϊ, ἰἶυε.---2. Αὐοὔ.: (“Τὸ 
Ῥόββέξβ, εἰσ, ἃ ἢΟσΒ6 ἴῃ 07 δῦ ὃ 
ρἰδοθ" ; Ὠ6Π06) Τὸ ἱπλαῦίΐ. -τ 
Ῥαβξβ, : οἰκ-έομαι (-οῦμαι), 
ρ. (ῴᾧκ)-ημαι, 1. ΔοΥ, (φκ)-ἤθην, 
ἔ, γηϊᾶ. ἃ5 Ῥᾶ88. -ἥσομαι : (“Τὸ Ὀ6 
πα ἱοα᾽᾽ ; Π6η66) ὉΣΐΪ οἱίο5 : 
70 δὲ ρῬαξεα ΟΥ̓ δἰἰμαΐδα. 
οἰκ-ία, ἵἴας, Ζ, [οἰκ-έω, ““ἰο 

ἱπηϑοϊῦ 7 (“ Απ ΣΠΔΌΪ ηρ,᾽" ἴῃ 
αὐδίταοῦ ΤΌΥΟΘ ; ΠΘΠ66, ΟὐΠοτγοίθ) 
Α λαῤιτίαίζΐοπ, μρῖρ γμαχ δ᾿ γα Ύν 
οἶκ-ο- δομ.- έω (-ῶ). ἢ. -ἥσω, 

1. ΒΟΥ. (φκ- ο-δόμ)-ησα. Υ. ἃ. [ΤΟΥ 
οἰκ-ο-δεμτέω; {Υ. οἶκ-ος, “8 
ΒΟΙ56᾽" ; (ο) σοῃπροούΐηρ σγοῦγχεὶ ; 
δέμ-ω, ὠ ἴο Ὀμπ1]α Ἱ (“Τὸ πὶ 
δι Ὠοτ56᾽᾽ ; Π6η06) 7Ὸ διεϊα, γαῖδε, 
εγεοί, οοπιϑίγιοί, εἴο.---Ῥα55.: οἷκ- 
ο-δομ-ἔομαι (-οῦμαι), ν. 
(ὠκ-ο-δόμ)-ημαι, Ταῦ. -ηθήσομαι. 
οἶκ-ος, ουὅ, 1η. (““ Ταῦ ψΒΙΟΗ 

5 ᾿η δ θᾶ" ; ΠΘ6ΠΟΘ) Α Πλοιιδα: 
-οαἰς οἶκον, Πποπιδιραγ ας [ακῖη ἴο 
ΞΔ}. Ὁές-α, “ἃ Ἀοτιβ6 ᾿᾿ ; ἔτ, γχοοῦ 

᾿ς Ἔὸ Εν ἄρνεηι "5. οἵἱὨ Ταῖς 
“ὁ γίο- 5. 
οἰκοῦσι, ἀδῦ. ῬΙΟΥ. τηα56. οὗ 

οἰκέων ὧν, Ῥ. Ῥ͵65. οὗ οἰκέω. 
οἰκῶν, οὔσα, οὔν, οοῃύγ. Ῥ. 

Ῥ͵6Β. οὗ οἰκέω. 
οἴμᾳι ; 9 566 οἴομαι. 

οἶνος, ου,τὴΏ. Ἡγὥπιε. 
ο-ἴτομαι (οἴμαι), ἸΥΑΡΘΤΈ, 

φόμην, ἴ. οἰήσομαι (Ἰδΐοὺυ οἰηθήσο- 
μαι), 1, “ΔΟΥ͂., ὠφήθην : Τὸ ἐμῖηῖ, 
ἐπιασῖπο, 5ιρροϑβέ, οἷο. [ακίῃ ἐὸ 
5415. ΓΤοοῦ 1, ““ἴο σοῸ,᾽" Ὑ ΏΙ1ΟΣ τυ ἢ 
ῬΓΘΗ͂Χ αὐτὰ (ἴδσβ ΤΟΡΥ Θϑθηϊθᾷ ὈΥ 6), 
Ὑ1Ζ. ΑΥ̓Α-Ὶ, Π85 {Π6 ΤΌΤΟΘ οὗ “0 
οομβίόσ, ον ᾽᾽. 

οἷος, α, ον, 88].: 1.: δ. πολ 
αϑ8, ΟΥ̓ δμοἢ, 8071 ΟΥ ἀϊπα α8.---(8) 
Α5 βυρδῦ.: οἷα, ων, ἢ. ΡΪΠΙ. 
ϑιοῦ, ἐπέπσς α8. --- (Ὁ) ῬΏγδβθ 
ὍΣΟΥ τε, Ῥοξβεῖδιο. --- Ὁ. 1 

: (ΞΞῬΠ;Ο. 85 ΖῸ1 ὕο᾽ 40, εἰς., 
Σ ΕῺ, ουϊίαδιο, αὐαρίεα, ῬΤΌΡΕΤ. 
ΤΟΥ ἀοϊηρ ο7) ἴο ἅο, εἴς,---2., ΟἤΓ 
τρλαἱ δογῈ οὐ ζϊπά, ᾿ ολογούμεντ-ος 

ΥΟΟΑ δ ΝΥ. 

οἶσθα, 2. Ρ615, εἰπρ, οὗ οἷδα ; 
566 εἴδω. 

ὀϊξ-στός (Αὐο οἷ-στός), 
στον, Τὴ. [050]. οἴ-ω, “ 
ΟΔΥΥΥ  (“Τμδὺ ὙΠ] ΟὮ ἰ5 ὈΟΤΗΘ 
ΟἹ" ΟαΥΥϊοα ᾽᾿ ἔγόση ἃ ὈΟῪ ; 6.66) 
Αππ αγΤοιο. 
οἴσω, ᾿πᾷ, 
έρω. 
οἵτινες, Πηᾶ80. ΠΟΙᾺ, ὈΪΌΓ. οὗἁ 

ὅστις. 

,. οἴχομαι, 4, οἰχήσομαι, Ῥ.- 
ᾧχωκα δῃᾷ ᾧχημαι,Υ. Τηϊᾶ. ἹΥ765. 
1. Το δε φοπο, ίο παυεαφρατίεα.---2, 
ὙΥ10} Ῥαγχί. ἴο ἀρηοΐθ βοχῃθί ἢ’ 
ΤᾺΡΙΙΥ ἀ016 :--χετο ἀπελαύν- 
ων, (γἱαϊπο αὐσαῃ ἢδ τσαϑ σοῆ6, :5} 
λε γ0α6 οὔΥ ἱπιτηφαϊαΐεῖῃ; 4, 24 
ᾧῴχετο πλέων, (δαϊ πο ἢ Ὁ σάφ Θο6, 
Ϊ, τ: δε βαϊϊεὰ φιωϊῖοκῖν ουὰν ἢ 
6 
ὀκν-έω ἵμ ῶ), ἴ. ήσω, 1. 80γ. 

(ῴκν)-ησα, Ὑ. ᾿. [ὄκντος, ““Βοδὶ- 
ἑαὐΐοῃ, οουγα χα 06 "5 (“Τὸ 6 ἰπ 
8. βίαίε οἵ ὅ ὄκνος ; Ὦ6Π066) 1. 7ὺ 
[7 πη} 7ΓΟΐη, ἀοίησ, εἰς. ; ἰο ἢεϑβῖ- 
ἰαΐε ἰο ἃο, εἰ2.---ἃ. Το ὃ6 αἰαγηιεά 
ΟΥ̓ αγναϊά. 
ὀκνῶν, οὖσα, οὔῦν, οοῃΐγ. 

ΡΥ͂65. Οὗ ὀκνέω. 
ὀκτώ, πῦτη. 84]. ἱπᾶροϊ, 

Εἰσθέ [ακὶη ἴο ξ84}8. αϑλίαπ, 
“- οἱρῃῦ ᾽. 
ὄλϊγος. η, ον, 861]. Οὗ πῦχη- 

ῬΕΥ: 5'ηιαϊ:---ὀλίγον στράτευμα, 
α δηιαῖϊ αὐτὴν; 2, 12, 
ὅλος, ἡ, ον, 88].: 1, Τγλοῖο, 

δηξϊγ6, σοτρ]οΐ6.---2, ΤῊ δᾶ νο  ὈΪ8] 

ἴσο. ζαῦ, οἵ 

ἴογοθ : λοι: αἴξοσεί,67, οὗο. 
[αἀκίῖη ἰο δηβ, ϑδαγύα, “811; 
ὝἜΟΙΘ, οοὐὔγο᾽᾽ 1. 
ὄμνυμι, 1. ὀμοῦμαι Ἰαΐοξ 

ὀμόσω, Ῥ. ὀὁμώμοκα, 1. 807. 
ὥμοσα, Υ. ἃ. 70 ϑ8ιρέα7.. 
ὁμολογ-έω (-ῶ), ἔξ. -ἥσω, Ρ. 

(ὡμολόγ)-ηκα, 1. δου. (ὡμολόγ)- 
σὰ. Ὑ. ἃ. [ὁμόλογτος, ““ αββοῃηῦ- 
ἱη5]Ἱ (“ἼὸῸ 6 ὁμόλογος ᾽ ; 
Β6Π66) 70 αἴΐοιν, ααπηιῖέ, οΟΉΈ:5.᾿ 
ὁμολογου μέν-ως, ϑᾶν. [δμ- 

““ ΠΟ γοᾶ, οΟῃ- 



ΟΦ ΠΡ ΨΉΡΙΑ 

[898]; 

ὙΠπὰ ὁπλ-ίξομαι, ἢ. 

ΡΟΓΑΔδΌΖΑΔΜΥ͂. 99 
ἐεββοὰ τ ( Αἴοσ ἔμ ΤΏΒΠΠΘΥ οὗ 
ἐῃθ ὁμολογούμενος ̓" Π6ΠΟΘ6) 
ΑΙοισεαϊν, οοτ ἐςϑεαίῳ, ἐν σεπεταϊ 
ΟΥ̓ σοηπονπ οοπδοηΐ; 6,1. 
ὁμόσαι, π᾿ μᾶς. Θ᾿ οὗ 

ὄμνυμι. 
ὀμόσας, ἄσα, αν, Ῥ. 1. 8ΟΥ. 

οὗ ὄμνῦμι. 
δμ,-ῶς, δᾶν. [ὁμ-ός, ““Θαπ8]᾽} 

1, ἔφιαϊῳ. ---2. ΕοΥ αἰΐ ἱλπαΐ, 
πευεογίμεϊεες, δέϊ, Ποισεῦο7". 

ὄ-νο-μα,, μᾶτος, π. [ΤΥ ὅ- 
γνο-μα ; ἔτ. τοοῦ γὙνο, Βῃοσὺ ἕουτα 
οὗ γὙνω, ὙἜΘΠηΟΘ γι-γνώ-σκω, 
““ἴο ΚποΥν,᾽" υυϊτῃ ὁ 85 ὑσγϑῆχ ; οἵ. 
Ταῦ. πο- ἢ ΤΟΥ͂ σπο-ΤὩ 6 }}} (““ μν 
ὑπϊησ ὙΒΪΟῊ βου ἔργ Κπου- 
ἱηρ "88 οὈ]οοῦ ὈΥ; ΠΒ6Π06) 1. Α 
ἨαΉϊΕ :---ὄνομα, αϑ ἴο ΟΥἩ ὃν παηϊε; 
Φ 428. Αοο. οὗ “Βοϑροοὺ᾽" 

οὗ, ῬυϊηΘΥ, ὃ 100.---2. 
͵Ναριε, ζαπιο, γορμξαίζίοτι, ΤῈ ΠΟισΊ ; 
6, 11. 

ὄν-ος. ου. "). δ:ἃ ἔ, 4 ας5. 
ὄντες, οὖσαι, ὄντα; Εἴο., ῬΙΌΤ. 

οὗ ὦ ὧν, οὖσα. ὄν. 
ὲ ὄντος, ὄντι ; 566 ὦν, οὖσα, 
ον- 

ὄξ-ος, εος ους, ῃ. [ὀξ-ύς, 
7] {ἸΠδὺ ὙΠῸ ΝΠ 18 
ὀξύς Ἤν ΒΘ6Π06) ϑϑλα7}», ΟΥ 501)", 
“τη. 
ὅτε; δᾶν. : 1. Ἐγλεγε.---ἃ. ἢ 

τοῆαί τταῷὸΘ [ΟἸΓΒΘΥ δὴ δαγουῖ8] 
αδῦ. οὗ ΟΌ50]. ῬΤΟΏ. ὁπός ΞΕ ΟΌϑ0]. 
πός, δκῖη ἴο 385. ζα, “ὍἸΔΟ ὃ ̓᾿; 
ΟΥ̓ ἸΘηρ  ΠΟηΘα ἔτ. πη]. 
ὀπισθοφυλακ-έω (-ὦ), νυ. 

π. [ὀπισθοφυλαξ, ὁπεσθοφύλᾶκ- 
ος. “ὋΠ6 οὗ ὕμθ υϑδυ- σπατα ᾽] 
(“ἸΟοΟ 6 δὴ ὀπισθοφύλαξ ᾽" ; 
ὮΘ6ΠΟ6) 1. Τὸ σμαγα ἐδ γεα7".---2, 
Τὸ οοπιριαπα ἐδ γα". 
ὁπλ-(ζω, ν. (ὥπλ)-ἵἷκα, 1 

ΒΟΥ. (ὥπλ)-ἴσα, Υ. 8. [ὅπλ-ον, 
“8. ΘΆΡΟΙ ἢ] 1. Αοὗ. : 70 7}"- 
πῖδθ εὐἰξῃ, ἰὐδαΡΟΉ 5, ἴο α7. --- 2, 
Ῥδββ. : Ῥ. (ὥπλ)-ισμαι, 1. 807. 
πύον: Τὸ δὲ Κεγηϊδηεα 

τὐρεαροηϑ, ἴο δ αὐτηδα.---3, 
«ἴσο- 

μαι, ἰαΐδ -ἰοῦμαι, 1. ΔοΥ. (ὧὡπλ)- 
ἴσἄᾶμην, Τὸ αν οἸ᾽ δεἰ7, Ῥεξ οἡ 
αἸτΟτ", οι οὐδ᾽ 8 8617. 

ὁτπλῖ-σις, σεως, ἔ. [ἴῸΥ ὅπλ- 
ιἰδ-σις ; ἔτ, ὁπλίζω (Ξεὑπλίδ-σω), 
[0 811] 1, (πὲ αὐ ηιϊπο ἴοτ 
Ὑγ81.---2, φιεῖρηιοηξδ 707) τοαῦ"; 
αΥἼ3, αΥὩΟΊ, 
ὁτπλ-ο-μᾶχοίζα, ας, ἢ. [ὅπλ- 

πρ}  ἘΡ̓ΕΟΙ Ὁ (ο) ΘΟ ΠΟΥ ηρ' 
ΥΟΥΘΙ ; μάχτ-ομαι, “ἴο ρῃὺ ᾽] 
Α βολέπιρ εσἰεἢ (ΘᾶΥγ) α7Ώ18. 

ον; λον, Ἡώ ἘΦ ΑΘ Ἐῶΐ- 
ἀτλζηδαν ΟΥὙὈ τῦαῦ; αἡ οβεηϑῖυο 
τ6αΡ0Ή.---2. ΡῬΙατ.: δ. ἩεαΡΟ" 5 
ἴῃ ΘΘΏΠΘΙΆΙ, α7728.---Ὁ, ΤῈ ρίαξσεα 
ΟΓ α,7η5. 
ὁπόθεν, τὸ]. δᾶν. [οἰ  Υ 

ΤΟΥ ΟἾΞΟ]. ὁπ-ός (5866 ὁπὴ) ; (ο) 
οοηπρούίϊδησ γΟΥγ6 1]: θεν ( Ξ ἐκ), 
“ἐ ἔγΌΓΩ ᾿ἢ ; ΟΥ̓ ἃ ΙΘΩΡ ΠΟΘ ἔογτη 
Οὗ πόθεν, ““ΜΏΘΠΟΘ᾽ (““ ΕἼΌΙῚ 
ὙΒΙΟΒ "ἢ: Β6πο6) Ῥλθησε; --- αὖ 
4, ὃ ὈΘἕοΟΙΘ ὁπόθεν ΞΌΡΡΙΥ τόπον 
παρέξει. 
ὅποι, δἄν. [ςδἰδοὺ οἱὰ ᾿ἀδῦ. 

ἕοστη οὗ ΟὟΒΟ0]. ὅὃπός (Ξ66 ὁπὴ); 
ΟΥ̓ ὃ ΙοΘμρμθηθα ἔουτη οὗ ποῖ, 
“ΙΒ ΘΥ 7 70 ιὐὐϊο, ῥίαςο, ἐὐἢ1- 
ἐλ67", 
ὁποῖος, α, ον, 8]. [οἰ ΠΟΥ 

ΕΓ. ΟἾΞΟ]. ὅὃπός (ξ66 ὁπῆ); ΟΥ̓ 
ἸΘηρ ΠΘη6α ἔτ. ποῖος] Οὗ ωὡῇλαΐ 
δογέ, ΟΥ̓ ἀϊπᾶ, 
ὁπόσος, ἢ, ον, 8]. [ΘΠ 6 ΓΥ 

ἔτ, ΟἾΒΟ]. ὁπός (866 ὁπῆ); ΟΥ̓ 
θη ρθη ἔτ. πόσος] 45 π"ιαηῦ α, 
μοῖῦ πιαπι;--τοιῦ ὅ, 18 ΤῈ ὅδη, 
οὗ ὑπϊηρ αἰβυσὶ θα ϊοαᾶ [ὃ 112] : οἵ, 
ῬΥΪΓΩΘΥ, ὃ 130. 
ὁτότ- -αν, οοη]. [ὁπότ-ε, 
“ΠΝ 9. ἂν: ἴπ “πο ῆπὶϊδ 
ἔοτοθ᾽ 7 Ἡγλεπευθ7", τὐΠ θη βοεῦεν", 
ὁπότε, δᾶγν. [6ἰ ΠΥ ΕΓ. ΟἾΞΟΙ. 

ὅὃπός (ξ68 πως ; ΟΥ̓ ΙΘΩρΡΙΒΟΙΘΩ͂ 
ἘΕς , πότε] Ἡ᾿ 
ὅπου, ἐρῶ ΘΙ ΒΟΣ ἔτ, ΟἾΞΟ]. 

ὃπός (866 ὁπῆ) ; ΟΥ ΙΘηρσἐμοηρᾶ 
ἔτ, ποῦ] 76: -- ὅπου ἄν, 
10 67 6Ό67", 
ὀπτ-ός, ἡ, ὄν, δα]. [ὀπτ-άω, 

Ξ 2 



ΙΟοΟ 

“ἐο ὈΔΚ6᾽ ἢ ΟΥἨὨ ὑυίοκβ: βΔαζεᾶ, 
διε) ηθα, 
ὅπως, δβᾶν. [ΘΟἰΌΠΟΥ Ζγ. ΟἾΒ0], 

ὃπός (866 ὁπῆ) ; ΟΥ̓ΙΘΗσ  ΠΘηΘΩ ΤΥ, 
πῶς] 7πὲ ὠλαὶ ται, ἴθι ωλαΐ 
Φπα, 161"; Ποιρ,.---ὦ, Τλαΐ, ἴηι ΟΥ̓ 67 
ἐμαί. -- 83, Τμαΐ, δι ἱμαΐ:-ποοὺκ 
ἔστιν ὅπως οὐκ, 11 ἐδ -ἰηιροδϑείδις 
ἐμαΐ ποΐ, ΟΥἩ διέ ἱμαΐ; 568 4, 8. 
ὁρᾶν, ῬΓΈΒ. 1ηΐ, οὗ ὁ ὁράω. 

ω (-ὦ), ἔ. ὅψομαι,Ρ. ᾶ- 
τς ἔϑνέμηις, δ. Σς Χρξ. :8ι. 

ΕΣ δελμοϊα, οἷο. --- Ὦ, ὙΠΗ 
Ῥαχί, ἴῃ οοποοσᾶ τὶ οΟὈ]θοῦ : 70 
866 ἃ ῬΕΥΞΟΗ, εἴος., ἀοίηρ ο7" Ὀοὶηρ' 
βοιηθῦϊηρ : 10 566 ἐλαΐ ἃ ῬΘΥΞΟΙ, 
εἴς.» 65 07" 15, εἴ,.---Ο. ΤῸ λρβε 
σεῖυο, οὔδε7 6, οἷο. --- 2, Ῥαβ58. 
ὁράομιαι (-ῶμναι), Ρ. ἑώρᾶμαι 
(ΠΟΥ. Αὐὐϊο ὥμμαι), 1. 8Δ0Υ. ἕωρ- 
ἄθην, ἴτγοσ. ὥφθην, 1. ἔ, ὀφθήσο- 
μαι, Ἰαΐδ ὁραθήσομαι, 10 δὲ δεεῆ, 
αἴο. 

ὀργ-ἤ, ἧς, 7. [ὀργ-άω, ““ἴο 6 
ΘΑΡΟΥ (““ ἘΔΟΌΓΠΘΘ5᾽,᾽ ;; Π6Π66) 
; ΟΣ, “Ὁ ἐπαναείο" ΟΥ̓ αἱδροδίἑίοτι 
ΤΟϑ. σ᾽ ἔΤΌΤΩ ὩδύτΓ 8] ̓ Τ Ὀ111Ξ6.--- 
2. Ἡγαί, ραξβείοῃ, Γασ6, αἸ 067". 
ὄρΉ, ΡΙΠΓ. οὗ ὄρος. 
ὀρθός, ή, όν, δα]. ϑἰαπαϊπρ 

εἸ'οεΐ, ρτῖσἢί. 
ὄρ-θρος. θρου, τῇ. [ὄρ-νυμι, ἴῃ 

ΞΘΏΞ6 οὗἉ ““ἴο 7156 ᾽ (““ ΤῊ6 γ᾽ βίηρ 
τη ᾽ ; Ὅ6ης6) ϑαν-γεαΐ, ἀαη, 
εαγῖν τπογπίπο. 

δᾶγ. [ὃρθ-ός, ὃρθ- ὥς 
“ἐ γσηῃὺ ᾽ 5 ω ΑΥ̓ΤΟΥ͂ {6 ΤῊΘΠΠΘΥ͂ 

νΟΓΑ ΒΔΑ ΛΥ. 

(“ΤἸὸ δῖα ὁρμή"; Β6Π06) 70 
δίατί ο, οἴο.---Ὁ, Αὐοὔ,: 70 σαϊι86 
ἰο δίαγέ οΥ᾽, 1.6. ἰο δεξ ἐπ τηοίϊοη, 
εὐρθ ΟἹ.--2ὦ, Ῥαββ. : δρμ,.άο- 
μαι (-ὥμαι), Ρ. ε(ὥρμ)τημαι, 
1. δΔοΥ. (ὡρμ)-ἤθην, ἴ. . τήσο- 
μαι. Τῃ ρΘαῦ. ζΟΥῸΘ : 70 δίατί οὔ, 
ΗΝ α δίαγί, δεέ οὐμξ ΟΥ 7ογίλ; 
 Βῖ , 

δρ-μιή, μῆς, ἔ. (“Α ροΐηρ""; 
Π6Π06) Α εεἰξησ οἰ, ἃ ϑβἰαγί- 
ἴης, ροϊπὲ ο7 δία γεπρ, δίαγέ [ἀκ 
ἴο ὅδηβ. χοοῦ 8ΕῚ, ““ἴο ρῸ᾽. 

Ορόντας, ου, πι. Ογοπίαδ; 
δ: Ῥογβίδῃ ΠΟΌΪΘ, 5οΟη- -ἸΔῸ οὗ. 
ΑΥ̓ΤΆΧΘΥ͂ΧΘΟΒ. 

ὄ 855: εος ους,ῃ. Α πιοιμιπίαΐη, 
, ρχομένιτος, ου, τῆ. [Ὁρ- 

χομιένι-ος, “οὗ, ο7" ὈΘΙοΟηρίηρ ἴο, 
ΟΥΌΠΟΙΊΘΠΤΙ5,᾽ 8 ΟἱΤΥ οὗ Βαούϊα 
ἴπὰ Νουέβοση. ΑΥ,Θ666086] 4 πιαπ οὗ 
Ογεμποτπθηξ; απ ΟΥοποπιεπίαῃ. 
δρῶντες, ΠΟΙ. ΠΊΔΒΟ. Ὀ]ΠΓ, 

οὗ ὃ ὁρῶν, ὥσα, ὧν, οσοηΐτ. Ῥ. ΡἈΓ͵65. 
οὗ ὃ ὁράω. 

ὅς, ἥ,. ὅ, ῬΓΌΙ. ΤΕ]. Ῥῦλο, 
τρλίος :--τοῦ (80. τόπον), 85 88- 
γ 4] 66. οὗ ΡΙΔΟΘ, 10 ἈΕΤῈ ; ΠΣ 
[ὃ 112, Οὗ. 8] :---ἐν ᾧ, (ΒΌΡΡΙΥ͂ 
χρόνῳ, ἴῃ {86 ἔϊπιε ἴπ τεπίεῖι, 1.6.). 
τρλῖϊδ, τρμῖϊδέ [ὃ 991: ἘΣ ῬυΐτΩΟΣ, 
ὃ 102, (2) που ὃ ὃς ἄν 566 2. ἄν, 
0. 2 ἘΞ αὐ 2, 6 ἥν 15 800, οὗ τηθ8- 
βα͵6 οὗ ΞΡ8ΟΒ ;--αὖ ὅ, 21 ὙΠῸ Β 
α6ῃ. οὗ ὉΒ1ηρ’ αἰδέτ θα εᾶ, οἱ ἂν 
τῶν Ἑλλήνων, ““ὙΒΟΘΥΘΥ ᾿οῦ {88 

᾿ΟὙΘ6Κ5᾽ ἴς 112] 5 εἴ, Ῥεπηεσ, 
οὗ ὑμ8 ὀρθός" ; ΠΒ6η66) Αἰρσλίϊ : ̓ 8180] πΡΑΣ οα]ᾶν οοηϑέττιοξίοηβε 
--οὐκ ὀρθῶς, ποὲ τσ), 1. 6.. 
τ} ΠΟ. 
ὅρκ-ος, ου, Τῇ. [ἔου βέργοος ; 

ἔν, βέργ-ωτε εἴρ-γω, ““ἴο Βππῦ ἴῃ, 
γοβίσγαΐη 7 (ἼΤμαὺ Ὑ ΘΒ Το. 
ΒΓΑ Κ᾽) ; ὮΘΠΟΘ, ΤΟΥ) 4π 
οαΐῇ, ἃ.3 Του ἰὴ σ᾽ ἃ ῬΘΥΞΟΙ ἔΠΌΤΩ 
ἀοΐϊηρ',, εἰς., βουηθίίηρ ;--παοὖ ὅ, 7 
ἢ ΟὈϊΘοὔϊν8 αθη. 

δὁρμ-άω (ὦ), ἔ 
(ὥρμ)-ηκα, 1. 807. (ὥρμ)-ησα, 
Υ. ἢ. 8η68 8. [δρμ-ή “84 5ἰατῦ, 
βοὐύϊπρ ουὐὐ᾽ 1.: 8. Νοπε.: 

τήσω, Ρ. 

δι. ΤῊ ἀοιπο βύγ  Οἶγ6 ὈΓΟΠ. 18 ἔγα- 
αΠΘΠΟΙΥ οταϊ θα Ὀδξοτα ὑπ τοὶδ- 
{ἶνθ, οβ᾽ ρθοΐδην νΈΘη ἴῃ [88 ΞΘΙΏΘ 
(856 :--συσκευασαμένοις, ἃ εἶχ- 
ον ρου συσκευασαμένοις ἔκεινα 
(Ξα. σκεύη), ἃ εἶχον.---, ϑοτηθ- 
ἔἴταθβ ἐμ τοι δξῖγθ ἔβκθβ ἐὯ8 οᾶβδ 
οὗ 186 οὔϊ ὐρᾶ ἀοιμοηβύγα ϊγθ : Ξ 
περὶ ὧν λέγεις ΟΥ περι τούτων, 
ἃ λέγεις, 1, 16; ἐδήλωσε τοῦτο 
οἷς ἔπραττε ΤΟΥ ἐδήλωσε τοῦτο 
τούτοις, ἅ ἔπραττε, 3, 18.--- Οὐ 
Ξοιηούϊηθβ [Π6 τοϊδῦγο ἴα Καβ 8 



νων το 

ΨΜΟΓΑ͂ ΒΑ Υ͂. 

ολβο οὗ ἔπθ δηξοοοᾶθηῦ ΕΥ̓͂ ει- 
ἐγβοιίου : τῆς χάριτος, ἣ 
ἔχοιμεν, ἴοΥ ἥν, ὅ, 14. 

σΐος, α, ον, ααΐ. Οὗ ΡΘΥΞΟΙΒ : 
Ἀεϊέσίοιις, ἐ, Ῥίοιιδ;----ΟΥ οἱ 
ὅσιοι 566 δτ΄ζϊο}]6 ὁ, ΠΟ. 8. 

ὅσ-ος, η-. ον, 84].: 1. Ο εἶΖθ : 

δ Ψ ὁ. α 

᾿Ας στεαὲ α5; ἤοισ σγεαΐ.---2. Οἵ 
ἘΠΤΗΌΘΥ, εἰοι : Ἂς Ἰπιαὴῦ α8, α8 
πιο αϑ: ἤοισ τπαπῦ, οι τητιοἢ : 
--τοσοῦτοι. - . ὅσοι. 580 πα Ὴ . . . 
α5.---ᾺἊ5 ϑυδεί.: ὅσα, ων, ἢ. 
Ρίατ. Τῆοισ τπιαηὼ ἰπῖπρε;--αῦ ὅ, 
5 ὦ Ἀδο. οὗ “ ὁ Αἴου 
χρήσιμοι [ὃ 98]; οἷ. ῬΙΪΠΊΘΥ, 
δ 100. 
ὅσ-περ, ἥ-περ, ὅ-περ, ῬΙΌΙ. 

ΤΟΙ. [ὅς, ““᾿ἸἼΟ, τ ΠΟ ἢ ̓ : πο ϊο 
᾿πᾶθῆπῖξθ Ῥασέϊοϊθ περ] ἼΤΡλο ἐπ- 

 αεεα, ιεὐδῖεδι ἐπαεεα;---αὖῦ 1, 22 
ΒΞΈΡΡΙΥ δοκεῖ τὶ ἢ ἅπερ ;--αὖ 6, 29 
ὅσπερ ἰδκεβ ὑῃ ρος οὗ Ἐδ6 
Ὑτοτὰ θάνατος, ἰπδέρδα οὗ Ὀοΐπηρ' ἴῃ 
ἔδα ποαῦ. (ὅπερ) ἴῃ οοποοχᾶ Ὑῖ ἢ 
Ῥτοοθαϊησ Ξοηΐθηοθ 83 ἃ πραΐ. 
εἰἰθδὸ. 

ὅσ-τις, ἥ-τις, ὅττι, ῬΙΌΠ. [ὅς, 
ΠΝ τ τί, ΒΗ 1. Τη- 
ἀοδηϊξο : (ἢ ΑΠΥ͂ Οὴ6 ὙῈΟ, 8}γΥ 
ἐπῖπρ ΒΟ ἢ,᾽" ὁ.6.}) Υλοουο", εὐλαξ- 
εὐδ" ῬΕΥΒΟΝ ο7) ὑπῖηρ'---2, Β618- 
ἧν : Βοἔουσίηρσ ἴο 8 ἀθῆπίΐθ ρ6Υ- 

Βοῃ, Ὀπὺ τ 84. οοτίδὶτ ΘΘΠΘΓΙΓΆΙ 
πούϊου αὐξθρῃϊηρ ἴο ἰὖ : Τῦλο. 
ὅτε, βδᾶγ. Ἡγ εη.---.αἀ νου ΐ 8] 

ἴοι :--ἶσθ᾽ ὅτε, (ἐπ676 ἐς 
(8 ἐἴτηθ) ἐοῆδῃ,, 1.6.) δοπιεέϊηηι68 ; οἷ. 
Τιδῦ. 65 εἰδὶ. 

1. ὅτι, ἅν. δῃηᾶ οοπὶ. : 1. 
Ἀᾶν.: Τηαΐ.---2. Οοπ].: Βερσαιιδε. 

2. ὅ τι (οΥ ὅ,τι), ΒΟΤη. δπᾶ 
8.06. προαΐῦ. βἴησ, οὗ ὅστις. 
. ὅτου, ὅτῳ, Αὐξίο οΥ οὕτινος, 
ᾧτινι; 6, δηᾷᾶ δῦ. ξίηρσ. οὗ 
οστις. 

1. οὗ Ὀοΐοτο 8 οοῃβοηδηῦ, οὐκ 
Ῥεζοσθ 8 βοῖὺύ σόνοὶ, οὐχ δεῖοσθ 
8 δερίταϊθᾶ ΥΟΥ͂ΤΕ], δεν. δοί. 
2, οὔ; 566 ὅς. 
οὐδεν Δ δεν, δᾶν. [οὐδαμ- 

ός, “ποῦ ΘΥὐθἢ Ο16, ΠΟΙΠΘ, πο); 

ΙΟΙ 

(ο) οοπηροΐίηρ' γουγοὶ : θεντε ἐκὶ 
Οὗ Ρῖ8οθ: δγοηι πὸ ρίαξζο, ΟΥ 
φιαν 67", ιὐῃαΐδυεη; 7 γον ἨΟ 5ϊαε; 
-τ-αῦοῦ ἃ φτϑοραϊηρ ποσαίϊυ : 
7γοηι απ φμαγίδη", οο,; 566 4, 23. 
οὐδᾶμ,-οϑ, βἄγ. [οὐδαμός: 

568 ὐδενδαν) ΝΟ ὠλοτ ;---αἴζου 
8 Ῥτοοραϊηρ ποσίν, απ τ0 676; 
868 2, 18. 

οὐ-δέ, οοῃ]. [οὐὖ. “ ποῦ": δέ, 
“ Ῥαὺ, 8η4Ἱ] 1. δμέ ποί. --- 2. 
Απα ποῖ, ποτ':-τποὐδέ . . . οὐδέ, 
μοὶ 61"... ΠΟΙ͂; οὐκ . «- - οὐδέ, 
Ἠοΐ « «« ποῦ; οὐδ᾽ εἰ, ποΐ εὐεπι {΄. 
--8. Τὸ εἰσεηρίμθη 8. πϑρϑύϊοι " 
Νοΐ ουθη :---οὐδ᾽ εἰ, ποΐ εὐδη, 17. 

οὐδ-είς, οὐδε-μῖα, οὐδ-έν, 86]. 
[οὐδ-έ, ““ ποῦ Θγϑῃ᾽᾽; εἷς, ““οπ6᾽ 
ΑΣ οὔόπ οπθ, ποὲ οημδ: 8. Δ8 
Ξεθβῦ, : (8) Μαβο. δὰ Βϑ. : ΔῸ 
οπθ, ποϑοάῳ. ---- (Ὁ) Νααυΐῦ. : ,)- 
ἐμῖπσ; --- αἴΐοσῦ 86 ποσαίνθ, απὺ- 
ἐμπῖπσ; 2, 11.--Ὀ. Τῇ δαγνθγθὶαὶ 
ἕοτοθ: οὐδέν, ΜΝοὲ αἱ αἴϊ, ἵπ πὸ 
φοϑρεοεί, οἴο. ; 8, 18, εἴς. 
οὐδεμία; 566 οὐδείς. 
οὗ δέν, ε8 ᾿μἄτ.; : 566 οὐδείς, 
οὐδέ-ποτε (δοΐοσθ 8 συονοῖ 

οὐδέποτ᾽), δᾶγ. [οὐδέ, “ποῦ 
ΟΥ̓; ποτέ, ““δὖ ΔΥ {ἰππ6᾽ 
.ΝΝοΐ εὐόηῃ αἱ ἀπ ἐϊπιε, δυο" αἱ απ 
ἐϊηϊθ; τοῦδ". 
οὐθ᾽; ; 8566 οὔτε. 
οὐκ; 566 οὐ. 
οὐκ-έτι, 84]. [οὐκ, “ποὺ; 

ἔτι, “ΔΩΥ ΙΟΠΡΌΓ "7 .ΔῸ ΙΟΉΘΕΙ", 
ἼῸ ἸΔΊΟΥ. 
«οὔκ-ουν, δᾶν. [οὐκ, “ποὺ; 

οὖν, ““ ὑμοσθίοτθ Ἢ Δ οΐ ἘΠΕ ΟΤΌΡΟ, 
ποΐ ἱδδη. 
οὖν. «αἄγν.: 1, ΤῆΦΗ.---2. ΤἼΘΡ 6- 

70 γε. σοπϑεφμεη εἶ. 
οὔ-ποτε, δᾶν. [οὐ, “ποὺ; 

πότε, “αὖ ΔΩΥ ἐϊπη6᾽] δος αἕ 
απν {ἴπιε, παῦε. 
, οὔσης, Θ6ῃ. βίησ, ἔθη. οὗ 
ὦν; Ξ66 ων. 

οὖσι, Ἰηδ80. 8Πἃ πριυὺ, ἀαῦ, 
Ρὶπτ. οὗ ὦν, Ῥατῦ. Ῥὑ͵65. οὗ εἰμί. 
οὔ-τε (ὑεΐοτθ δὴ δερίγαΐθα 

γΟΎ6] οὐ θ), οοπῇ. [οὐ, “ποὺ; 

".Ψ' 



ΟΖ 

τε, “αὐ Απᾶ ποί: --- οὔτε 
.««οὔτε, πεὶ 8". .. ἨΟΤ ;--- ΕΣ 

8. Ῥγδοράϊησ ποραῦνγο, εἰζι 67". .. 
ΟΥ̓́". 
οὗτος, αὕτη, τοῦτο, Ῥ͵ΙΌΠ. 

ἄστη. ΖΤηϊξ; -- ῬΊ ΟΣ. : 7ΤΉ686. ---- 5 
Βαθεί. : ἃ. οὗτος, εἰο., τη. Τῆϊς 
παῖ ΟΥ̓ ῬΕΥΒΟΉ ; -- Ὦ π8]: Τῆ΄δεε 
ἐτο; 6, 80 --ῬΊατ.: 756 ὨΊΘΉ, ΟΥ 
ῬεΥΞοη 8; ἔιε:6.--Ὦ, τοῦτο, εἰε., 
ἢ. 7)ιῖς ἰλπίπο, {μιῖ8.--Ῥ]ῸΥ. : Τῆσϑς 
ἐμίηισε, τ ῬΉΣΑΞΟΘ ἢ (8) καὶ 
ταῦτα, 8. οχργϑεεῖου πβρᾶ ἴὸ 
Βορῃηΐθη ἐμ ἔογοθ οὗ βδαῦ Πδβ 
Ἰπξῦ ὍΘΘη εβἰαίρᾶ : (Απῆ ἔδεβα 
ἐμπῖπσεο; οΥ) απᾶ ἱμαΐ, απὰ ἱμαΐ ἰοο; 
4 15, εἰς.---(Ὁ) ἐν τούτῳ, [7[π 
ἐμὲ πῖεαπ ἐΐτιθ, τηθατισλῖϊο; 1, 18 ; 
4, 8, εἶς.---(() ἐκ τούτου : (α) 
ΑΑἸίον" ἐμιῖ8.---(β) ΤΗεγσροη.--- (ἃ) 
ἀπὸ τουτοῦ, ἔγρηι ἐμὶς ἐϊπια, 
αὐίον" ἐμῖδ: 6, ὃ. --- (9) ταύτῃ, 
1η ἐλιῖδ ταῦ. 8:66 8150 δύ ϊο]α ὅς. 
οὕτ-ως (θοΐοσθ ἃ οοῃβοηδηΐ 

οὕτ-ω), δᾶν. [οὗτ-ος, ““ὑμ15᾽ 
1π ἐλιῖς ἀγᾶψ ΟΥ̓ ΠΙΑΉΠΕΥ͂, ἐμιι8, 80. 

ὀφείλω, ἔ. ὀφειλήσω, ΡῬ. 
ὠφείληκα, 2. 801. φελον δηᾶ 
ὄφελον, Υ. 8.: 1. Τὸ οἵνο.--2. 
ὙγΙ͂ὴ πῇ: (ὦ, οἴο.) οεσῆΐ.---8, 
Τη 2. 80. ([ο]ουγοᾶ Ὁγ 1π.}, ἴο 
ΘΧΌΤΘΞΞ ἃ τυΐβῃ ὑμπαῦ σδημοῦ ὈΘ6 
ΥΟΔΙΪσζορᾶ : Ὁ! μοὶ 1 ωἱϑῇ ἱμαΐ; 
οαπίνδιοπὺ ἴο [86 1,8. ““ αὐ δ τη. 
ὄφελ-ος, εος ους, ἢ. [ὄφελ- 

Δλω, “4:6. ἮΡῚν»"1] [ἘΔ 
ΒΘΠΟΘ)᾽ Βεπεῆί, αἀναπίασο, φροπί. 
ὄχ-ετός, “ἐτοῦ, τη. [ὀχ-έω, 

““ ἴο ὈΘΔΥΓ 07") ΟΔΥΤΥ ᾽ὔ (“Α Ὀθ687- 
ΠΡ ΟἹ" ΟΟΠΥΘΥΪΏΡ᾽) ; ΠΘΠΟΘ, “8 
ΤΏΘΘΙΒ ΟΥ ὈΘΑΙΪηρ',᾽") οἶς. ; ὮΘΠΟΘ) 
ΕἘΟΥ σου ϊηρ σγαΐευ ΤΟΥ 11- 
τἱραίοι : Α ομαππεῖ, σεξίε7', οἴο., 
ἴῃ ἢο]ᾶ5. 
ὄχλος, ου, 3. Α ἀϊδογαεγῖν 

πιοῦ; α ογοιρα, πιωϊξμαε. 
ὄψε, αἂν. Ζαίε ἴπ δε ἄαν, αἱ 

εὔξῃ. 
ὄψις, εως, ζ. [ἴον ὅ ὄπ-σις; Ξε. 

ΟἾΞΟ]. ὁπ - τόμαι, ““ἴο 566᾽ 

ΝΟΓΑΒΌΖΔΑΛΥ. 

ὙΏΘΠΟΘ ὄψομαι (- ὅὄπ-σομαι) 
566 ὁράω͵] (“ Α κΒοοίηρ, εἰρδῦ" 
Β6Πη06) Α4Ἃρρεαταποε, ἰοοῖ, 

»'ν. 

πᾶθεϊν, 2. ΔοΥ, ἰηΐ, οὗ 
πάσχω. 
παιδ-ικά, ικῶν, ἢ. ΡΪηγ. 

[παιδικ-ός, ““ νοχίδϊπἷϊηρ ἴὸ 8 
παίς" .Ὲ, ΤῊΐηρΒ Ῥοσίδϊπίηρ ἴο 
ἃ παίς" ; Ὦ6Π66) Οὗ ΟΠ6 ΡΕΙΞΟΩ : 
Α γανυοιγτίο. 
παίς, παιδός, οοΟἸΏτη. θη. 4. 

οἠὶα, ΘΙ ΒΟΥ δον ΟΥ̓ σίγὶ. 
παίω, ἔ, παίσω δηᾷᾶ παιήσω, 

Ῥ. πέπαικα, 1. 807. ἔπαισα, Ὑ. 8. 
70 βίγίκε, δηιῖξδ, ἐτυῖος δίοισς ὩΡοπ. 
πάλιν, αᾶν.: 1. Βαεΐξ, ϑαεῖ- 

1Γα7.15.---2. Οπ δα οἴδετ' λαπᾶ, οπ 
ἐμ σοπίγ αὐ ν.---3., Ασαῖπ, α βεοοπᾶ, 
ἐϊπι6.---4, Ασαϊΐπ, ϑαοξ ασαΐπ Γ[ακίη 
ἴο ὅ8}8. ρατγά, “ὉΔοΚ᾽Ἶ. 
πάμ,-πολυς, πόλλη, πολυ, 

8]. [ἴον πάντ-πολυς ; ΤΥ. πᾶς, 
παντός, ““ 811" : πολύς, “στοαῦ᾽ἢ 
1Π ΠΌΣΗ ΒΟΥ] (“ ΑἸ]-οστοαῦ "᾿; 6166) 
γεν στεαΐ ἴῃ πη 67, ὉΟΓῚ πολι- 
67 ΟἸι8. 

πταν- -οὔργ-ος,ον, 8]. [σομὐτ. 
ἢ νῇ παν-έορ τος ; Τὶ πᾶν, ““ΘΥΕΙΥΎ 
τη σ᾽" ; ἐορΎ, 8 τοοῦ 
τς ΟἾΞΟΙ. ἔργτω, “ἋὋἢ΄Ὸ0 ἅο0᾽ 
(“ Ῥοΐπῃρ' ουεῖν ὑπίηρ᾽; ἐπ πορκρς 
Τη Ὀϑᾶ βΒ6ῆξα: Ογαίῳ, 
γαϑοαϊ, {7 ας ἢ ΥΟιι8,---- Ἀ5 Βαθεῖ. : 5 
τ. Α τἰϊαΐη, γοσθ. ἘΡΕΤ 
(Οοτρ. : πανουργτ-ότερος) ; ΞῈΡ.: 
πανουργ-ότᾶτος. 
παντά-πασι (Ὀοἴοσο ἃ σοῦγοὶ 

πᾶσιν), δᾶγν. [ὑΡσχοῦ. 8δοο. δῃᾶ 
δῦ, Ῥ] ΠΥ. οὗ πᾶς, “411 (““Α1] 
ὑΒ1ΠΡΒ ἴῃ ΟἿ᾽ ὕο 81} ἐμ ηρβ᾽ ; ΠΘ6Π66) 
ΑΙ ἴπ αἱϊ, απορείδε, τΠιοῖῖν, ἐπὶ- 
ἐϊγεῖν. 
ἘΚ δᾶγ. ΓΕ Ὰ παντ- 

ός, “41 1, νον ψπετΕ, ἴπὶ αἰ 
μεϑῆδς -- 2. Β.ὺ αἷΐ πιεαπ8, ἔπι εὐ ΕΥ̓ 
γεβρεοί, ἐπξίτεῖν, αὐϑοϊμίεῖῳ. 
παντ- ἄχοῦ, ἄν. [|[4,] 

Ἐνετψιρ ΓΕ, ἐπ αἷΐ Ῥίαοσαϑ. 
πάντ-η, εν. [1ἃ,] 1, Ευογγ- 



νΡΟΟΑΡΌΖΑΚΥ. 

{ δ γ 6, ΟΝ αἱϊ εἰᾶεε.---. 1 δυενν 
τοαῦ, ἴηι αἷΐ γεερέοίς, ΐ 
παντ-οῖος. οἷα, οἷον, 84]. 

[18.] (““ Ῥεγίδϊπῖησ ἰο πᾶς"; 
ὮΘΠΟΘ) ΟΥ̓ αἷΐ 5ογβ ΟΥ ζἰπας. 
“πάν-ὕ, κᾶν. [πᾶν, ποαὺ. οὗ 

πᾶς, “811 (““Τῃ 411] τοβρϑοίβ, 
εἴς. ἢ ὮΘΠ66) τ ΑΑἰοσείλεον.---. 
ἢ ἈΔ]. οΟΥ αν. : Εχεεεαϊησίη, 
Ὅν; 5662, 8: ὅ, 27, εἰς. 
παρ ; 5866 παρά. 

παρ ά (υεΐοτθ 8 τόοντεὶ τταρ᾿), 
ῬΓθρ.: 1. ὙΠ Ὲ Οεη. : δ οηι.--- 
2.-. 1} δῦ. : Ἡ, πεατ', αἱ.-- 
ι- Β Δ. 15} Ἀσα. μ- ξὶ- Ἧ..ς. γγιἢ. 

--οΟο᾿ δεωεγίησ.---α. Βεξίαδ, πεατ'.--- 
68. ,. αδοτε.---Ἔ, Το, ἰοισατν' 5. 
--5. Ορπέγατν ἴο, ασαϊη5έ.---Ἴι. Οὗ 
ἔτη : δυγίπσ [δξκὶπ ἴο 8818. 

᾿φαΓά, ““ΔΤΆΥ ᾽)]. 
πᾶρ-αγγέλλω, ἔ : -αγγελῶ, 

Ψ- δὲν. τήγγειλα, Υ. 8. [παρ-ά, 
““Ἔτοτη ἦ ; ἀγγέλλω, ““ἴο σΟΏΥΘΥ 
8 ΤΠΘΕΞΕΡῸ ἦ)] (“ Το ΘΟΟΠΥ͂ΘΥ 8 
ΤΩΘΕΞΕΡῸ ἔΓΌΤΩ ̓ἢ ΟΤἿ6 ἴο 8δποῦμο  : 
Π6ΠΟΘ6) ἷ ἔοστη : 1. 70 
»α553 ΟΤα, εἰς., αἴοπο ἐλιά {ϊπε.--- 
2. Τὸ ογάεν", σοπηπαπαᾶ, ὈΥ Ῥα58- 
ἴπσ στοχά. --- Ῥαβξ. : ταρ-αγ- 
λῦμαλ,». -ἤγγελμαι, 1. ΒΟΥ. 
-ηγγέλ :- τὰ παρηγγελμένα, 
(ἐδς ἐδπῖπος ἱμαΐ παα δέξῃ, οὐ ον δα, 
1.6.) ἔδε ἱπϑίγμοίϊοι 3 Ῥγευϊοιιδῖν 
σίσνεη. 
πᾶράδεισος: ουὅ, τ. 4 ραγξ, 

»1]εαξι Ὁ [α Ῥογβίδῃ 
ττοτὰ : Ποῆο6 Ἐπ, “ Ῥαγϑᾶϊξο ᾿Ἴ. 
πᾶρᾶἄδιδόναι, Ῥ͵Γ65. ἐπέ, οἕ 

παραδίδωμι. 
πᾶρἄ δίδωμι, ξ, -δώσω, 1. 

ΒΟΥ. (παρ)-έδωκα, τ. δ. [παρά, 
“ το" : δίδωμε, ““ἴο αὶνο᾽} (“ Το 
εἶνε ἐο ̓ Δ ποῦΠ6Υ : Π6ΠΟ6) 
σῖίυε τ, ΞΙΓΥ ἐπ δν..- -Ὡ. Το δείγαν.. 
παρᾶδοϊεν, 8. ΡΕΙ5. ΡΪυτ.. 

2. 801. ορῦ. οὗ παραδίδωμι. 
τ νοι 9. 801. ἰηξ, οὗ 

ἐξ - τΡΥΘΕ δοῦσα, δόν, Ῥ. 2. 
αδίδωμι. 

ΣΉ Ὁ δεῤῥόνω ,Υ͂.8.ἴπαρ-ἅ, 

1. Τὸ 

ΙΟ3 

ῥῦνω, “ἴο ΘΠ ο]άθῃ 76 δηι- 
δοίαεπ σγεαξ ; ἴο ἐποοΊ ασό, ἴ5.» 
δρΊγο ιὐἱέῆ σοππαάδξηςε. 
πᾶρἄθαῤῥῦΌνων, ουσα, ον, 

Ῥ, Ῥταβ. οὗ παραθαῤῥῦνω. 
πᾶρᾶ - κἄλέω (-.-καλῶ), ἢ. 

-καλῶ, Ιαἴοῦ -κἀλέσω, 1. 807. 
γ. 

ΐπ “ βυσθησεμθηΐηρ' ἔΟΤῸΘ ᾽ἢ ; θαῤ- 

᾿ 

! 
(παρ)-εκάλεσα;, ἃ. {παρ-ά, 
δέ 9 Ὁ. καλέω, "ἴῶ 0658Π. (ΟΠ ἸΌ 
658} ἔο ̓ ᾿ οὔθ ; Ὦ6η66) 1. 70 ϑοπἃ 
7ογ, ϑῳπιπιοτ. --- 2. ΤῸ ἵπυϊίο. 
- Ῥαββ.: παρα - καλέομαι 
ς- καλοῦμαυ, 1. 8οΥ. (παρ)-» 
εκλήθην. 
πᾶρᾶἄ - λῦπέω (- λυ πῶ), 

1, 8Δ0Γ. (παρ) -ελύπησα, Υ. 8. 
[παρά, ἴῃ ““ Ξύγοηρ θη ηρ' ΤΟΤῸΘ᾿᾽"; 
λυπέω, ““ἴο στίογο "ἢ 70 σγίουὰ 
πιισῆ, ἰο ἀπποῦ. 
πᾶρᾶλυπῶν, οὖσα, οὖν, 

οομὗτ. Ῥ. ΡΓ65. οὗ παραλυπέω. 
πᾶρ-ἄμελέω (-μελῶ), Ρ. 

-ημέληκα, Υ. π.-. {παρ-ά, ἴῃ 
“ς βίση σι ΠΘηΐηρ ἔΟΥῸΒ ᾽᾿; ἀμελέω, 
ἐς ἴο. πιρρῖρον "Ἴ. (“ ΤῸ πορ]θοῦ 
ΘΎΘΑΟΙΥ ΟἿ᾽ ΔΙδοσοῦβεῦ "2 Β6Π66) 
ΠΗ Οεη.: 70 αϊδγεσαγα, ἀδ- 
ϑρῖ86, πιαζε Πσηὲ ΟΥ̓. 
πᾶρημεληκώς, υἷα, ός, ΒΕ. 

Ροτί. οὗ παραμελέω. 
' πἄρἄ-μένω, ἔ. -μενῶ, 1. 807. 
(παρ)-έμεινα, Ὑ. π. παρά. ““ Ὁ6- 
5'.46, 68; μένω, “ἴο ΤὈ- 
τηδῖτ 1 (“Τὸ τοιηδίη Ὀοβϑίᾶθ οὉ" 
ΠΘΘΥ ἢ; Π6ηΠ66) 70 τγηιαΐδ ΟΥ 

᾿ φοπίϊπιιο τὶ ἢ ἃ. ῬΘΥΞΟΙ͂, δέ. 
᾿, πᾶρἄσάγγης, ον, τ. 4 
᾿Ῥαγαβαησ; 8. ῬΘΥβίβη Τ ΘΑ ΒΤ οὗ 
᾿Ἰοπσέῃ βα]8] ἐο δροὰῦ 80 ΘΟτθοκ 
βἔβαΐδ, ΟΥ̓ δρουῦ 88 ἘΠ ΡΊ 5} τη ΐ]65. 
Ἀσοοταϊησ ἴο ὑπὶβ οοτηρυΐδθϊοι 
886 αἰξύαποθ ἔστοση Ἰοηΐα ἤο ἐῃ8 
Ὀδ 6.61 αὖ Οαμαχα τῦὰβ 8 
ἔτδούϊοη οὐοσ 2,008 Τηΐ165 ; 566 29 
6 [8 Ῥογυβίϑδῃ ποσᾶ, Ἐν Βατεδης ἢ. 

πᾶρᾶ-σκευάξω, ᾿ς -σκευᾶ- 
σω, 1. ΒΟΥ. (παρ)-εσκεύᾶσα, Υ. 8. 
[παρά; ἰπ “ Βασι μοηΐηρ' ξοτΌΘ᾽᾽᾿; 
σκευάζω, “ ἴο ῬΥΈΡΘΑΙΘ ΤῸ ἈΤ6- 
»ῬαΓΈΕ, ῬΙουϊάδ, ῬΤΌΟΟΊΤ76, ΞΟ ΟΏ 7. 



10. 

παρασχεῖν, 2. Δδογ, ἱπῆ, οὗ 
παρέχω. 
παρείησαν, 8. ῬῪΟΙΒ. ῬΪΌΓΧ. 

ῬΓΕβ, ορῦ. οὗ πάρειμι. 
πάρ- εἰμι, , -έσομαι, ἣν τς, 

[παρ-ά, “ ὉΥ {86 δΒἰᾶθ οὗ᾽ ; εἰμί, 
“ἴρ Ρ6᾽ 70 δὲ ὃν (δ δἰ οὔ; ἰο 
δέ πέαῦ, ἴο δε »Τ δεηπί. 
παρεῖχον, ᾿το ΡΟ τί. πᾶ, οὗ 

παρέχω. 
παρεκλήθην, 1. δΔογ, ἱπᾶ. 

Ῥδββ. οὗ παρακαλέω. 
παρέμεινα, 1. δογ. ἱπᾶ, οὗ 

παραμένω. 
παρέξω, ζαῦ. ἱπᾶ. οὗ παρ- 

έχω. 
παρ-έρχομαι, Ζ. -ελεύσο- 

μαι, Ῥ. -ελήλῦθα, 2. δοῖ, -«ἤλθον, 
Υ. ΤΩ], ἾΤΤΘΕ,. [παρ-ἅ, “Ὄγ᾽; 
ἔρχομαι, “ἴο ψΨῸ 0)" ΘΟΙῚΘ πὸ, Τὸ 
90, ΟΥ̓ΘΟΊΠΕ, ψ ΟΥ̓ Ῥαϑβῖ; (ο »α88 ὃν. 
πἄρερχόμενος, ἢγ ον») Ἐς 

ῬΓ͵ΓΕΞΒ, οὗ παρέρχομαι.- 
παρέσεσ αι ὅπ, ἔμδ οἷ 

πάρειμι. 
παρ-έχω, ἔ. -ἐξω ἃμᾶ (παρα)- 

σχήσω, Ῥ. :ἔσχηκα, 3. ΔΟΥ͂. -εσχον, 
Υ͂. ὃ. ἱπαρ-ά, 1, ““ὈεοβΙαθ ο7" ΠΟΤ ἢ ; 
ἔχω, “ἴο Βδᾶγθ 07 ἢ 016 (““ τὸ 
ὮΔΥΘ, ΟἿ" ὨΟΙΑ, Ὀεβί 6 ο7 ΠραΥ ἢ; 
Π6η06) 1, Το 7ωυγπίδι, φιρΡῖν, 
Ῥτουΐϊαε.---2. Τὸ οαΐϊι56, ῬὈΤΌΔιζΕ, 
οεσαϑίοη, σῖυε τῖδε ίο.---3. Το ΟἹ 
ΟΥ̓ »ῬΓεδεπέ ΤΟΥ͂ ἃ ῬΌΓΪΓΡΟΞΘ.--ἄ, 
ὙΥΙῈ βϑοομα ἀρσο.: 70 τπαΐε, ΟΥ̓ 
ΤΈΠΕΥ', ΒΟΤΩΘ οὈΐοοῦ ἐμαὺ σοι 
18 ἀοποίεα ὈΥ̓͂ [8 βοοοπᾶ ἄσο, 
[δ 911; οὗ κρρρν  ξν οὐβενηκο: - 
παρ- :ἔχομαι, Σ . -“έξομαι δᾶ 
(παρα)-σχήσομαι, Ῥ. Ρᾶξ5. ἴπ 
Τηϊα, ἔοχοΒ, -έσχημαι :--- 1} Εθο- 
ομᾶ σοι: ΤῸ παῖς, ΟΥ ΤἜΈΠΑΕΤ, 
ἔΟΥ ΟΠ Β 561 ; οὗ, πο. 4 δῦοτυϑ. 
παρήγγειλα, 1. 801. ἰηᾷ. οὗ 

παραγγέλλω. 
παρηγγελμένος, η, ον, Ῥ. 

Ροσί. Ρ888. οὗ παραγγέλλω. 
παρῆλθον, 2. 80Υ. Ἰηᾶ, οὗ 

παρέρχομαι. 
παρημεληκώς, νῖα, ός, Ῥ. 

Ρασί. οὗ παραμελέω. 

νΡΟΟΑ ΒύΖΣΑΛΥ. 

πταρῆν, 1. δηὰ 9. ΡΟΙΒ, 5δἰηρ 
᾿πηΡΕσΪ. ᾿ῃᾶ, οὗ πάρειμι. 
πᾶρ- οίχομιαι, ἕξ. -οἰχήσομαι, 

"Ῥ. τῴχηκα δπὰ Τα, 
[παρ-ἅ, ““ὉΥ, νᾶδ᾽; οἴχομαι, 
“0 ὍΘ ΡΌΠΘ; ἴο ΠΑΥ͂Θ ΡΌΠΘ᾽ἢἾ 
ΤῸ ὃς σοπξ, ΟΥὁἩ παῦε σοπέ, ὃν οΥ 
»αΞί, 
πᾶροιχόμιενος, ἡ», ον, Ῥ. 

ΡΙΕΒ, Οὗ παροίχομαι.---͵ 8 Βαρθῦ.: 
παροιχόμενα, ων, Ὦ. ὈΙΌΓ,: 
τη : ΤἼῖπσε σοῆε ὃν ΟΥ Ῥαξέ ; 

᾿ὄψσοπε {πῖπρϑ8. 
: 

παρούσῃ, ἀαξ, βίηρ. ἔδτ, οὗ ̓  
παρών; 566 παρών. 

παροῦσι, δῦ, Ῥίατ. ΤΏΒΞΟ, 
διηα πραῦ. οὗ παρών ; 8686 παρών. 
Παρύσατις, ἴδος, ξ, ῥατυ- 

δαΐί5; ἴ8:6 ἀδρδτοσ οὗ Ασύαχου- 
ΧΘΞ γι ΟΥ̓ ΟΠ ρΙτηἄητιβ, 586 Τη8Υ-. 
τὶορᾶ ΠΟΙ ὈΓούΠοΣ 5 Πρ ἰσηδὺθ 
Β0Π, Ῥδτῖπβ ΠΠ1|., ο8116α 8150 Οοἢ- 
8 δῃὰ Νοΐδυξ, 8η4ἃ νγαὰβ [86 
τηοΐμοῦ οὗ Ασὐΐδχοσχοβ ΜΗΘΠΊΟΣΙ 
Δηα Ογττβ.. 
παρών, οὖσα, όν, Ῥ, Ῥ͵αδ5 οὗ 

πάρειμι :---ἐν τῷ πάροντε (ΒΕΡΡΙΥ͂ 
ιχρόνῳ), αἱ ἐλ ργέβεπέ ἐΐπιε; ὅ, 8, 

πᾶς, πᾶσα, πᾶν, δα]. ᾿411, 
εὐεῦγ.-τ- 5. ϑαθεβῦ.: ἃ. πάντες, 
ων; ΤΩ. ῬΙΥ, ΑΙ Ῥεγδοηβ, αἰἷϊ:--- 
οἱ πάντες, {6 ωὡλοῖς οὗ 8. οοτίαϊῃ 
ΠΌΤΟΥ ; οἵ, ὅὄ, 88ὅ.--Ὁ, πᾶν, 
παντός, Τι. Ευένν ἐμίπο :--- περὶ 
παντός, δεψοτια ΦὈΕΤ ἐμῖπο, ΟΥ ἔπε 
εἰπιοδί ἱπιροτίαπος ΟΥ̓ ΘΟ ΒΕΖΏΦΤΙΟΕ, 
--ο, πάντα, πάντων, Ἡ. ΡὈΙαΥ.: 
Αἰ ἐλιῖτι σα. τοὶ ̓Αἄγοσθίδὶ ΘΟΧΡΙΡΕ- 
ΒΙοῃ : τὰ πάντα, (ας 9 αἷΐ {δε 
ἐμίπσα, 1.6.) ῬἩΛοΙν, αἰοσείπεν", 
«οπιρίείεῖψ, επέίτ εῖν ;---εὖ 8, 1 5Βὰ- 
ΡῚΥ ὅτι ἔσοιντο σπονδαὶ ν., 1} 
π ἂσ ἐν. 

πά-σχω, Ζ. πείσομαι, 2. Ρ. 
πέπονθα, 2. ΒΟΥ. ἔπᾶθον, γ. ἸΥΊΘΩ. 
[ἴοΥ πάθε-σχω ; ἔτ. τοοῦ τπτα.θ0] 70 
δ 77 δτὶ ἸΏ)ΌΤΥ, εἶο. 
παῦσαι, 1, δοῦ ἧπξ, οἵ 

παύω. 

παύω, ἔ. παύσω, Ῥ. πέπαυκα, 
Υ. 8.: 1. 710 πιαζε δι (ϊτρ' ἐο οεαδέ 



7ΚοΟΟΑ 8 0 1.4 ΝΥ. 

ἕο δέον», οἰδεῖ, ρμιεΐα δέον ΟΥ̓ ἐπα ἴο. 
--2. 1 Ῥαγί. Ῥ͵Θ65. ἴῃ ΟΘΟΠΟΟΙᾺ 
τ ΟὈΪΘοῦ : ΤΌ 58ίορ ἃ ῬΕΥΞΟΏ, 
εἴς., τη ἀοίηε, εἰς.---35. Ῥαϑββ. : 
παύομαι, Ρ. πέπαυμαι Βηα πέ- 
παυσμαι, 1, 80. ἐπαύθην ἀῇῃᾶ 
ἐπαύσθην, 1. ἔ, παυθήσομαι απ 
παυσθήσομαι, Τὸ δὲ τιαᾶδ ἴο 
εαδα; ἴο ὃ οἠεοκεα, δίορρεα, ρεΐξ 
ἀπ ἐπα ἕο, οἷο. 
“πεὃ- ἴον, ἴον, π. [8δκὶπ ὅο 

πέδ-ον, “86 βτουπᾶ " 4Α4 ρ»ϊαΐη. 
πεζ-ός, ἡ," ὄν, δα]. [πέζ-α, 

ἴδ 1οοῦ "7 (““ Οὗ, οὐ" Ῥοσύδιηϊηρ' 
ἴω, πέζα"" ἢ6ποθ) Οἱ δβοϊαῖϊθυβ : 
ϑεγυϊηῦ, οἴο., ὁ5 .7οοί, 7οοί-. --αξ 
βυθδέ.: πεζοί, ὧν, τη. Ρ]ΠΙ. 
Τοοί-Ξοἱαϊογ 5, ἱη7απένν. 
πειθόμενος, η; ον; Ῥ, Ῥ͵ΕΒ. 

τηϊα, οὗ πείθω. 
πείθ- τω, ἢ. πείσω, Ρ. πέπεικα, 

1. ΔΓ. ἔπεισα, Υ. 8. [τοοὺῦ πτίθ] 
1. Αοὔ.: Τὸ ρογβιαᾶο, ἵπάιοο, εἴο. 
--2. ΜίΙᾶ,: πείθομαι, ἢ. πείσο- 
μαι: Τὸ οὔεν,. δὲ οδεαϊοηξ ἰο, οἷο.;--- 
ΒΟΙΘ τη 65 τυ δῦ. [ὃ 102, ((07}; 
οὗ, ῬΥΪΊΘΥ, ὃ 106, ,(4).--8.ὁὃ" 
πον υμας, Ρ. πέπεισμαι, 1. -- 
ἐπείσθην, ἔ. πεισθήσομαι, Τὸ ὃ6 
»Ῥεγδιασεά, »γευαϊϊφα ὁ". 
πειράσομαι, ξαὺ, πᾶ. τηϊᾶ, 

οὗ πειράω. 
πειρ-ἄω (-ὦ), ἢ, -ἄσω, Ῥ. 

(πε-πείρ)-ᾶκα, 1, δουύ. (ἐ-πείώρ)- 
ἄσαΥ. ἃ. [πεῖρ-α,““ δὴ αὐδοτηρῦ 
Τὸ ἐγ, ἐπαξανοιι". 
πειρώμιενον, δοο. Βπρ. Τῆ8.50, 

οὗ πειρώμενος, τ παρὸ Ῥασχῦ. Ῥ͵65. 
σηἱᾶ, οὗ πειράω ; 566 ὅ, 4. 
πεῖσαι, 1. 8δοτ. Ἰηΐ, οὗ πείθω. 
πείσας, ἄσα; αν, Ἐ.1. 801. οὗ 

πείθω. 
πεισ-τέον, Ππ. ὙΟΥΌΔΙ 8]. 

ΓῸΣ πειθ-τέον ; {Ἶ. πείθ-ω, ἴπ 
Τηϊᾶ, ζοτορ, “10 ΟὔὈΘΥ 1 δ 15} 
ΒΟΙῚΘ ὕἤβῃβθ οὗ εἰμί ; πὺῖνῃ δῦ.: 
(“Ιὸ τυ Ὀ6 οὐογθᾶ᾽" ὕο, {.6.) 
Οδεαϊοπος νι ϑὲ δὲ Ῥαϊα ἰο δι ῬΘΥΞΟΗ ; 
-τοῦ ἰακίησ ἔῃ Ταῦ. ἴοὺτ δῇ 
ἘΠΙΘΊ ΒΗ. ΟΠ...) Α ῬΘΙΒΟΙ ηρι δέ δ6 
οδεγεά. ; 

Ιοξς 

πέλτη; ἡς, ὁ. Α 5128]] σηϊεῖϊα 
οἵ Ἰϑρδύμου, υιὐποιυῦ ἃ γἰτη, οὐἱθὶη- 
ΔΠῪ πἀξβοᾶ ὈΥ ὑπ ΤΉ ΤΔΟΙΒΗ8, 
πέμπω, 8, πέμψω, Ῥ. πέπομ- 

φα, 1. ΔΟΙ. ἔπεμψα, Υ͂. 8. 70 
ϑεηᾶ; ποὺ 2, 16 ἐδ6 ψϑὺρ 
(ἔπεμψε), ἐβοῦσα ἰῦ Π85 8 Θ011- 
Ῥοππᾶ βαθ]θοῦ (Ἀριαῖος καὶ ᾽Αρ- 
τάοζος), ἰβ ἴῃ 6 βίησ, ΤῊΪ5 τηοαθ 
οὗ οοῃδβίσποίξοηῃ. ΟΟΟΙ5 αὖ ὑἰπη68 
ὙὙΠΘ6Ω ῬΑΥύξοι 8. ῬΥΟΙΆΪΏΘΙΟΘ 15 ἰὼ 
Ὀ6 σίσϑῃ ὕο ὑπ βτι]θοῦ βίδπαϊηρ' 
πραγχοβῦ ἴο 86 Ὑ6ΓΌ.--- 50 ἴῃ Ταῦ : 
ἘΡῸ οὺ ΟἿοθο τηθῦβ βαρὶἐαϊῦ, 
Οἷς. ἘΡ. δᾶ Αἰ. 4, 17.-- αβ5. - 
πέμιπομιαι, Ῥ. πέπεμμαι, 1. 
ΔΟΥ͂. ἐπέμφθην, ἔ. πεμφθήσομαι. 
πεμφθείς, εἶσα, έν, Β. 1. 80Υ. 

Ῥᾶϑ8. οὗ πέμπω. 
πέμψαᾶ,τε, 2. ΡΕΙΒ. ῬΙΟΥ. 

1, Δ Υ. ᾿τηροσαῦ. οὗ πέμπω. 
πεντ-α-κόσ-ἴοι, ἴαι, ἵἴα, 

ΠΌΥΩ. ΟΥ̓ΪΏΔῚ 84]. Ὁ]. Ζῆνα 
πιπαγοαὰ ἱπέντ-ε, ““ ἣγθ Ὑδ (ἃ) 
σοηπθούϊη θ᾽ ὙΟὟΤΘΙ : ΤῸΥ κόσι-οι, 
5668 τρια-κόσιοι ; 1 ΘΥΔΠΥ, ““Ο0Π- 

ε: [βἰβύϊηρ' οὗ ἥγθ πυπαγϑᾶβ ᾽᾽]. 
πέντε, 01. -84]. ἱπᾶθ60]. 

Εϊυο [ακὶὰ ἴο ϑὅδη5. ραήομπαη, 
“Ἔν6᾽Ἶ. 
πεντε-καί-δεκα,, πυτη, 86]. 

ἱπᾶ601. [πέντε, ““ἤγθ᾽" : καί, 
κΚΔηα᾽; δέκα, “θη. (“ ΕγΘ 
8 πα ὕθῃ,᾽ {.6.) Εὐϊεεη. 
πεντ-ἤ-κοντα, πῦπ|. 86]. 

᾿ἰπᾶθοὶ. δεν [πέντ-ε,͵ "Ἔνθ"; 
(η) Θομηῃθού θ᾽ υ Οὐαὶ ; κονί(ξξ φαῃ, 
ἷπ 38η5. αἀαρςαῃ), ἔθη 5, τ σὸν 
ΒΌΠΙΧ, ΚΘ Ταῦ, ἐμ, “ ρῥγουϊαθᾶ 
ψτΒἢ; ΔΗ 50, ΠΡΘΓΆΠΥ͂, “ Ῥχο- 
γἱαοα τι ἔτ 65]. 
πετοι κώς, υἷα, ός, Ῥ. Ῥοτῇ. 

οὗ ποιέω. 
πεπτωκώς, υῖα, ός, Ῥ. ῬΡοτ, 

οὗ πίπτω. 
περᾶν, εν. Ποηρμοπρᾶ ἔτ. 

πέρα, “ῬογοΟμα᾽ 7 1. Δενοπᾶ, 
αο)Ό88, οὐχ ἐδ6 οὐδε" δῖαδ; 4, 20.--- 
1 θη. : βεψοπᾶ, «αογοῦς, οη 
ἐπ 6 οἱ 67" οἷαθ ΟΓ; 2, 285 
περί, ΡγΘΡ.: 1. 18 Οεπ.: 



χοῦ ΝΟΓΑ ΔΑ ΛΜΥ. 

δ. Αγοιμπαᾶ, αδοιιί.---, γε ἀν ̓ΡῬεσγῖ. μᾶββ, οὗ φύλάσσω] (“ΑΥ̓ΤΟΥ͂ 
Ο. Οοπεεγηΐπῷ, αδοιιΐ. --, 
νοπαὶ, αὖουδ, ΕΟ Ὲ :-- περὶ παντός, 
αὖονε δΡ ΡΥ ᾿δίησ; 4, 8.--2., ΤᾺ 
Ὠαῦ. : δ. ᾿Αἀγοιπᾶ, γομπὰ αδοιιί. 
--Ὁ. Παγαὰ ὃν, πεαν.---Ο, ΚΟΥ", 
οὐ ασοοιπί ο7.---3., ὙὙῊ Αοο. ; ἃ. 
Αὐοιηαῖ, αδοιιέ.---ἰ, Νέα», ὃν.----Ε, 
Η ει γοραταίο. --ἀνο  ἔἶπιδ: ἀϑομὶ 
[ακίη ἴο ὅδηβ. ραγῖ, “ ΔΥου Πα ̓ . 
περιγενέσθαι, 2. ΒΟΥ. ἰηΐ, 

οὗ περιγίγνομαι. 
περι-γίγνομαι, ἤ. -γενήσο- 

μαι, 2. 8ΟΥ. -εγενόμην, γ. τηἱᾶ, 
περι, “ὈΟΥΟΒΩ͂, ΔΌοΥΘ᾽᾽ ; γίγνο- 
μαι, ““ἴο Ὀ6᾽᾽ (“Τὸ Ὀ6 Ῥογομᾶ, 
ΟἿ" ΒΌΟΥΘ,᾽ βοχηθίϊηρ ; ΠΟΠΟΘ) 
Ὑγ1Ὸ} ἀφθη.: 70 σε ἐμ6 αἀταπίασε 
οΥ, »Ῥγευαῖϊ ΟὐΦ7", Οὐ ΟΠ; 1, 18. 
περιέμενον, ᾿ἱτπροχῇ. ἰηᾶ. οὗ 

περιμένω. 
περιμιείνειε(ν), 8. ΡΘΙΒ. 

βίησ, οὗ περιμείνεια, Αὐοο ζοστὰ 
οἵ περιμείναιμι, 1. Δοὺ. ορῦ. οὗ 
περιμένω. 
᾿περι-μένω, 1. 807. -έμεινα, 

Υ͂. ἃ. 8Δηα πη. {περί; μένω, ““ἴο 
τουηδῖη ̓ 1. Αοῦ.: [περί, “ΤΟΥ 
710 τραὶξ 707", ατραϊέ; 4, 1, εἶε.---2, 
Νααΐί.: [περί, ἴῃ ““ βὐτοη σι ΒοηΐηςΣ 
ἔογτοθ᾽ 70 τ᾽εηιαῖπ, τραῖϊξ, δίαψ ΟΥ 
δίο» ΔῊ ΠΟΥ. 
Πέρινθος, ου, ἔ. ῥεγὶηί)ιμ5 

(ΠΟΥ Πρακιος : ἃ οΟἷΐγ οὗ ΤΏΓ͵ΔΟΘ, 
ΟἹ μα Ῥυοροπίΐβ. 
πέριξ, ϑδᾶν. [5ὑτοησιῃοηθᾶ ἔτ, 

περί (4 γ.), ““ δτγτουηα.Ἱ «Αγοωπα, 
φοιπα αδοτιέ. 
“πέἔρίπᾶτ- -ος, οὐὔ, Τη. ἑρὶ: τῇ 

πᾶτ-έω, ““ἴο 8ῖ1κ δροπῦ" (“ἃ 
τγαϊκίωρσ δοοαῦ᾽ ; ΠΘης6) 4 ρίαξσε 
70» τναϊκχῖπα αδομέ. 

Γι έρσ- -Ὡς; οὐ, τὴ. 4 Ρεγείαπ; 
---οἴ 4, ΡῈ ὈΥ͂ ὁ Πέρσης, {δε Ρε75- 
απ, 15 τηθαυῦ ὕμ 1Πδριυϊτηδῖθ 
Ῥγούβοσ. οὗ ΟΥταβ διὰ Ασΐαχ- 
ΕΥΧΘΒ. 
πεφευγώς, υἷα, ός, Ῥ. Ῥετί. 

οὗ φεύγω. 
πεφυλαγμεέν- -ως, δᾶν. [πε- 

φυλαγμέν-ος, ““πυδταρᾶ, Ῥ. 

Ξ 
8Θ ΠΆΠΠΟΥ οὗ 086 πεφυλαγμέν- 

: Β6Π06) Ἰμαγαφαϊῃ, οαπίίοι8- 
ἷν, ἴπ ἃ σμαγξα ΟΥ σαμίϊοι 8 
ΤΠ (ΊΙ167', 
πηλός, οὔ, τη. 

για, οἷς. 

πί(πτ)τω, ἵ. πεσοῦμαι, Ῥ. πέπ- 
τωκα, 2. ΒΟΥ͂. ἔπεσον, Ὑ. Ὦ. ΕΥὔὈὧῚῊΘΡ. 
7Τὸ 7αὶῖ [τοἀπρ]]οεαῦορα ἔν, τοοῦ. 
πετ, ακίη ἤο 8815. τοοῦ ΡΑΤ, 
“ἐἴο γ᾽ αἷβοὸο “"ἴο 1411 ἄουσῃ ᾽Ἶ. 
Πίσιδαι, ων, Ιῃ. Ρίατ. 74λε 

Ριδίάς οὐ Ῥιδίαϊαπϑ; ἴμι6 ᾿ΠΠ5 1 - 
δηΐβ οὗ Ῥιβι ἴα, ἃ ΘΟΠΠΤΥ οὗ Αβίβϑδ 
ΜΊΠΟΥ͂, ΟἹ ὕπ8 ὈΟΓᾶοΓΒ οὗ Ῥηγχυρ- 
ἴδ, ; ταῦ ὅ, 18 ΒΌΡΡΙΥ λυπηροὺς 
ὄντας ΜΕΤ "Πισίδας. 
πιστ-εύω, ἴ. -εύσω, Ῥ. {(πε- 

πίστ)-ευκα, 1. ΔΙ. (ἐ-πίστ)-ευσα, 
Υ. ἢ. [πίστ-ις, “ὑτυ8ῦ] ὙΠ 
Ὠδῦ. [δ 108, (8)]; οὗ. ῬΙ͂ΓΟΣ, 
8106, (3). Ζ70 ἐγεδί, Ῥεΐ ἐγιιδί ΟΥ 
7αϊί ἴπ. 

πισ-τόάός, ἡἥ, ὄν, 8]. ΓΙῸΣ 
πιθ-τός ; τ. πτιθ, τοοῦ οὗ πείθω, 
“ἐἴο Ῥούβυβᾶθ᾽᾽; Ῥδξββ., ““ἴο ὈΘ 
ῬΡουβυϑαᾶρᾶ, ἴο ὑζιυβὺ᾽ Οὗ ροτ- 
Ξ0ῃ85: 7Ζγεξίῳ, ζαϊ ζεῖ [Βοτηθύϊσηθβ 
νι δῦ. ὃ 102, (8)] ; οὗ, ῬΥΪΠΊΘΥ, 
8 106, (8).--2. Οὗ ἐπίπρβ: 7Ό ὅδ 

, ἐγμδίιυρογίῃν.--- Α5. ϑαθβῦ. : 
πιστόν, ου, π. Α »ίεασε, 8ε- 
Ομ νυ. ΟΟΩΡ.: πιστ-ότερ- 
ος ; ϑᾳν.: πιστ-ὀφᾶτος. 
πιστό- -τᾶτος, ἡ, ον; 866 

πιστός. 

Οἵαν, πιῖΐγχ6, 

πλάσασθαι, 1. Δογ, [ΠΥ τηϊᾶ. 
οὗ πλάσσω ;--δῦ 6, 26 οΥ τῷ 
πλάσασθαι, 866 [ὃ 188,1] δῃηᾶ 
δύ ϊο]6 ὁ. 
πλάσσω (Αδεῖς πλάττω), 

Ε, πλάσω, Ῥ. πέπλᾶκα, 1. 807. 
ἔπλᾶσα, Ὑ. ἃ. (“ ΤῸ τχηϑπϊᾶ, 
ἔουτη ἢ; ὨΘΠΟΟ)Ὶ) 70 7αδγίσραΐε, 
7οῦσε, παξο μῃ.--- Μία, ἜΜ ΘΡῪΡ. 
μαι (Αὐῦϊο τηλάττομιαι), ἔ ̓ 
πλάσομαι, 1. ΒΟΥ. ἐπλᾶσἄμην, Ῥ- 
Ῥ855. ἴῃ τηϊᾶ. ΖΟΤΌΘ, πέπλασμαι, 
ἴῃ 5816 Τηθϑηΐηρ 85 ϑοίϊγε 
γοΐοθ. 



ΡΟ(ΓΑΒΌΖΑ ΑΥ̓͂. 

ΟΜΝ, ου, ἢ. Ακ8 8 τηθϑδ- ἰ ΖῸΥ πλέ-ιον, ἔγ. πλέ-ω, ““ἴο 5 1 
σίὰ : Α ρἱείδυιημ, [μ6 

πλέθ 
ΞΌΓΟ οὗ 
εἰχίῃ μαζὺ οἵ ἃ ξΞίβαβ (στάδιον), 
δᾶ δαῦδὶ ἴο 100 ατεοκ (101 ἘπΡ- 
ἢ15}} ἔδϑῦ. 
πλείους. οοπίτ. ἔγ. πλείονας, 

806. Ιη8350. 8η8 ἴδῃ. Ὀ]0Υ. οὗ 
πλείων ; 566 4,1. 
πλεῖστον, δᾶν. [δἀγνϑυθΐβὶ 

πουῦ. οὗ πλεῖστος, ““πηοϑὺ᾽] 
ἈΓὲ͵οΞς:-τ-ο-ὡς πλεῖστον, (““ 85 ταοϑὺ "; 
ἵ.6.}) αϑ αν" αϑ Ῥοδεὶδίς. 

“τλείω, οοπέζ. {τ. πλείονα ; 566 
πολύς. 
πλείων, οὗ 

πολύς. 
πλεῖστος, ἡ») ον; 80. οἵ 

πολύς. 
“πτλέω, ἔ. πλεύσομαι πᾶ πλευ- 

σοῦμαι, Ῥ. πέπλενκα., 1. 801. ἔπλ- 
ευσα, Υ-.πἪ. (“Τὸ ϑ5υγίπη δρουὺ᾽" ; 
ΒΠΘΠ66) ΤῸ 5αϊϊ, 85εἰ βαϊϊ. 
πλέων, ουσα,. ον, Ῥ. ΡῬΤ65. οὗ 

πλέω [ἀξίη ἕο 38:5. τοοῦ Ρ1ῦ, 
““ ἕο 5 τα ̓ . 
πληγτ-ή, ἧς, ἢ. [πληγ, 8 

Τοοῦ οὗ πλήσσω, ““ἴο 511 ᾽ 
(“Α εἰσικῖηρ ᾽᾿ ; Ἠ6Π06) 4 ξγοζε, 
δίοιο, δἐγῖρε, δἴο. 
“πλῆθ- -ος, εος ους. π. [πλήθ- 

ὧς ἢ 5" (ΓΑ ΒΙΠΩΡ ; : 60ῃ- 
ογοῖθ, ἐμβαὺ πο 8115" ; Π6ΠΟ6) 
Α σγεαΐ ππιηιδε 7, ἃ πιμϊεϊεμαο. 
πλή-θω, 2. Ρ. πέπληθα, Υ. ἢ 

πλεῖον, ΟΟΙΏΡ. 

Τὸ δὲ ζωϊὶ [εακὶπ ἴο ὅ8:η5. στοοῦ 
ΡΒΆΑ͂, ““ἴο. 811. 
πλ "ἢ δᾶγν. Εχοορέ;---ὐ 4, 27 

δ 2 τη} 

πλή -ρης, ρες, δᾶ]. ὙΠ 
ἐπτὰ [8 108] ; οὗ. ῬΥΊΤΩΘΥ, ὃ 119,6: 
Ειμΐϊ οἵ Π εα πῖῦ μι [{τ΄Ξ ΞδΙὴ8 τοοῦ 
85 πλήθω ; 5686 πλήθω]. 
πλησΐέ-ον, τῷ τὸς [ἄγου οΐδὶ 

ποῦ. οὗ πλησίτος, “ς Ὡ657᾽ 
Μεαν :---ἐν τῷ πλησίον παραδεί- 

ἴπ ἐδε πεϊσηδουτίησ Ῥαγᾷ; 560 

1ο7 

ΟἹ" Βοαὺῦ "7 (““ ΤῺΘ 5 τσ ϊηρ᾽ Ο7) 
Βοαύϊηρ᾽ ἐμΐηρ ἢ; Ὠ6Π66) Α τεσϑεῖ, 
δῖ}, ϑἴο. 
πλουτ-έω (-ὥ), ἢ. -ἥσω, Ῥ. 

(πε-πλούτ)- κα, Υ. ὭὮ. [πλοῦτ- 
ος, “ἐγ ΘΔ 1} ᾽ (“Τὸ ΠΒδᾶυ6 πλοῦτ- 
ος᾽᾿; ΒΘ6Π06) ΤῸ ὅδε ιὐραϊίδῳ, τἱοῖ, 
οἷο. 
πτοδῶν, σοη. ΡῬΙυτ. οὗ πούς. 
πιοιέω (-ὦ), ἔ-. ποιήσω, Ῥ. 

πεποίηκα, 1. 80Υ. ἐποίησα, Υ͂. ἃ. 
ποῖ τἰς" Ἐς. Αροῦ ας Ὁ {6} 
γεαζε ἴθ ὅπ σιὶαθδὺ στηθαηΐϊηρ οὗ 
ἔπ ποχζᾶ. --- (Ὁ) ὙΠ βροομαᾶ 
Ἀσο. : ΤῸ πιαζὲ δὰ οδ͵]θοὺ ὑδμδῦ 
γα ἰβ ἀσποίοα ὈΥ ὅπ ξθοοῃᾶ 
80. [δ 97] ; οὗ. ῬΙΪΤΏΘΥ, 99.---(Ο) 
1 ΟὈ]οὐϊνο οἰδτιξα : 70 ξαιι86, 
ὀγὶπο αδοιΐξ, εβεοεέ ὑμαῦ Βοτηθῦμϊηρ' 
ἴδξκθ Ρ]806, εἰ..---Ὁ. : (8) 70 ἀο 8 
ἐπίηρ.---(Ὁ) ὙΠ Ασα. οὗ Ῥϑύξοιῃ 
δα Αοο. οὗ ἐπὶπρσ : 70 (0 ΞΟΙΩΘ6- 
ἐπίησ ἐο οΠπ6.---Κ(Ω) ὙΠῸ εὖ οὗ 
κακῶς, δια [901]Π8. ὈΥ Αοο: οἵ 
ΠΘΑΤΕΥ͂ ΟὈϊθοὺ οἰὐπμο Υ χργεβερᾶ 
ΟΥ̓ τι ἀογξίοοᾶ : (α) ΤῸ ἀο σοοα ἴο, 
δεηεῆέ, δεδίοισ ΟΥ̓ ΘΟΉΕΤ' α δεπεῇέ, 
οἴς,, Ἐ2ΟΉ.---(β) Τὸ αο διέ ΟΥἉ 1π- 
7ιγν ἰο; ἴο διιγέ, ΤΉ 7ΏΉ7). 6, ἐπ ἤϊοέ ἴπ- 
Μιγν προΉ.---2. Ν αυῦ.: Τὸ δὲ ἀοἵπσ 
ΟΥ̓ αεἰϊπσ, ἔο ἄ0. 01 αοΐ, ἴῃ ΘΏΥ 8 : 
-- καλῶς ποιεῖν, ἔο αοὲ Λοποιγαδίῳ. 
--8. Μια, : ποιέομαι (.οῦ- 
να), Ε, ποιήσομαι, 1. ΒΟΥ. 
ἐποιησᾶμην, Ῥ.- Ῥᾶβ6. ἴῃ πτϊᾶ. 
ἔοτοθ, πεποίημαι : δι. Τοτπαζε ΤΟΥ͂ 
ΟΠΘ᾽Ξ 561 ο7 ΟἹ ΟΠ Θ᾽ 5 ΟὟ Ῥδσῦ. 
--Ὀ. Τὸ γεοκο, ἄδεηι, ᾿οϊα, τὸ- 
σαγα.---ο, ὙΥΪῸῈ βξοοοπᾶ σα. : ΤῸ 
ηιαξζε δὺὶ οὐ͵θοῦ ὑπαῦ ΒΟ 15 
ἀδοπούρα ΟΥ̓ πΠ6 ξρϑοοπᾶ 80ο., ἔοῦ 
ΟἸΘ᾽ 5 561, δίς. 

“πτοιέων (-ὥν), έουσα (-οῦσα), 
ἔέον (-οῦν), Ῥ. ΡῬ͵65. οὗ ποιέω. 
ποιήσαιτο, 8. ΡΕΙΒ. βίηνσ. 

1. 801. στηϊᾶ. οὗ ποιέω. 
ποιήσασθαι, 1. 801. ἱηΐ. 

τοϊᾶ, οὗ ποιέω. 
ποιήσοι, 8. ΡΟΙΒ. Βίπρ. ζαΐι 

᾿ πλοῖον, ου, τ. [{.ε. πλό-ιον ἱ οΟγῦ. οὗ ποιέω 



τοῦ 

“ππτοιησόμενος, ἡ; ον, Ρ. ζαΐ, 
μιϊᾶ, οὗ ποιέω. 
ποῖος, α, ον, δ΄]. ΟΥ̓ ὠλαΐί 

δοίου ἀϊπᾶ; ιὐμαί ἀϊπα οἵ, δἴο. 
πτοιούντων, 56 ῃ. ὈΙΕΥ͂. Σηδ5Ο. 

δηα πραΐύ. οὗ ποιέων ; 566 ποιέων : 
--- ποιούντων ἡμῶν, . 6. ΑὈ5. 
[δ 118] ; οὗ, ῬΥΙΠΊΘΟΥ, ὃ 128, 
πόλεις. ΠΟΤΏ. Ρ]ΏΓ. οὗ πόλις. 
πολεμ.-ἔω (:ῶ), ἢ. -ἥσω, Ρ. 

(πε-πολέμ)-ηκα, Ὗ. ἢ. [πόλεμτ-ος, 
ἐς ὙΥΔΥ ἢ 1. 70 τραῦ),, τρσασὸ τ0Ὸα1".---- 
2. ΙΪῈ Ὁδΐ. : ΤῸ τ΄ὴῆοσὲε τραῦ' 
εραϊτβῦ ; ἐο πιαζα τραῦ' ΓΙᾺ. 
πολεμήσων, ουσα, ον, Ρ. 

ξαΐ. οὗ πολεμέω. 
πολεμ.-ἴκός,. ἵκή, ἵκόν, δα]. 

[πόλεμ-ος, ““ὙΥ ̓ Οὗ, ΟΣ δεῖοπσ- 
ἡηῦ ἴο, τραῦ΄; ταγῖϊζεα. 

1. πολέμ.-ἴος. ἴα, ἴον, 8]. 
[14.18 ΟΥ̓́, ΟΥ δεϊοπσίπησ ἴἰο, τρατ'; 
μοείϊ16.---- Α5 ϑαθξί.: πτολέμιος, 
ου, ΤΏ. «π9΄ῳ ἐπεηῖν ἴῃ ὙὙΑΥ; ἃ 
7οέπιαπ, εἴο. ΚΟ ΟομΡ.: 
πολεμιτ-ώτερος ; ΞῈΡ. : πολεμι- 
ὠτᾶτος. 

2, πολέμιος; ουὅ ; 566 1. 
πολέμιος. 

8. π᾿ολέμϊἵ-ος, ἴα, ἴον, δᾶϊ. 
[πολέμι-ος, “8Δ)ὴ ΘΠΟΘΙΏΥ 7] 1. 
ΟΥ̓́, οὐ δεϊοπσίπο ἴο, με ἐπεέπι.---- 
2. Πορίϊ1ὁ. 
πόλεεμος, μον, τὰ, [ΡΤΌΡ, ΤΟΥ 

πάλ-εμος ; ΤΥ. πταλ, τοοῦ οὗ πάλ- 
λω, “ἴο ὈΓΔΠαΙΞΗ, ΠΥ], εἴς.} 
(“Α Ὀγδηαιβηϊηρ᾽ 07) ὨΥ] σ᾽" οὗ 
ὙΓΘΔΡΟΙΒ; Π6Π66) ἘΓαΓΪ", 
πόλι-ς, ος (Αὐδίς πόλε-ως), 

ζ.: 1. Α εἰἴίυ.---2. ΤΩε »εορῖς 
97 α εἷΐν, εἰξίξεπδ; 6, 2 ; 6, 18 
[8Κΐη ἴὸ ὥὅδῃβ. ρέγα, “8 ΤΟΎΤΗ ΟἿ᾽ 
οἷ εὐ 

πολλά, πολλῷ ; 566 πολύς. 
πολύ, βᾶτ, [δἀτεγθίαὶ πουΐ. 

οὗ πολύς, “τὴ0}᾽ἢ 1. Οὗ 
ἄδστθο: δμοϊ: ---- πολὺ μᾶλλον, 
ποῦ ΠιΟΥ6.--2. Οἱ ξερβοθ: 4 
σγεαΐ τραῇ ΟΥ̓ αἰξίαπ!ε, Τα 7". 
πολ-υ-ἄνθρωπο-ος, ον, 88]. 

ἱπολ-ύς, “ΤΩ ΟΠ, ΤΗΒΗΥ͂ " ; (υ) 
οοηπροίηρ γοναὶ; ἄνθρωπος, “ἃ 

ΨΝΟΓΑΒΟΖΣΑΔΛΥ. 

Ῥούβοὴ  Πανίησ, οἵ οπίαϊπίπσ, 
Ἄν 508 ; Ῥοριίοι. 

ὕς, πολλή, πολύ, 8]. : 
Ἑ, ει δ. Οὗ Πυχη . Υ 07" 418Π}- 
ἱγ : ΜΝ, πιᾶπψν, πωπιετοι: 
(8) 45 ϑβυρβῦ. : πολλοΐέ, ὧν, ΙΩ. 
ῬΙυΤ, “ίαην »εΓ30π8," τπατν :--οοὶ 
πολλοΐ, ἐδ τιαπῷ, ἴδε 
(Ὁ) 45 ϑυνθῦ. : πολλά, ὃν»... 
ῬΙΠΥ, λδίαπν ἐμῖπρϑβ.---Ὁ. Οὗ 
γΆ]06, εἴς. :  ΑΓμοΝ, στεαΐ, πίσσῃ :--- 
οὐ πολλῷ ὕστερον, ποὲ ἰαίετ' ὃν 
πιο, ποὶ πιμοῖ Ἰαίδ; δ, 32; 
ὙΏΟΙΘ πολλῷ ἰ5 ἀδᾷ. οὗ Ὥ Τηθᾶ- 
ΒΏΓΟ᾽ [8 106] ; οὗ, ῬΙΐτηοΣ, ὃ 118. 
-- ο« Οἱ {{π|6 : ̓ Σοησ.---ἃ. ΟἿ εἶζο : 
Οτγεαΐ, ἴατσε, οπίεπδῖυο.--- 2, ΟΟΤηΡ.: 
πλείων, ον. Δίογε, οἴο., ἴῃ 
ΠΤΩΘΥ͂, Υ81π6, δἕο. :-- πλείονος 
ἄξιοι, τ οί ΠΟΥ͂. τ ογ υαϊμαῦῖρ. 
---αβ ϑυνεῦ.: πτλείονα (-οα -ῶ), 

᾿ ὄνων, τ. ὉΙΌΓ, Δίογε {πῖπρϑ.---3. 
5: 

ἐπε πα 

Ρ.: πλεῖστος: ἡ; ον ; 8. Οὗ 
ΠΠΤΩΌΘΥ : οδέ; πιοδί, ΟΥ τὉόογ, 
πμτηο8; ὑὉὸῦ} πιαπῇ : -- οἱ 
πλεῖστοι, ἔδ6 πιοϑδί, ἐδα 
»ατγί, --τ Αβ ϑυνεῦ.: πλεῖστα, 
ων, Ὡ. ῬΪΥ. Εν πιᾶπῷ ἐμῖποϑ, 
πιοξδέ ἐμῖπσε.---Ὁ. ΟΥ σνδῖαθ, εἰσ. : 
Μοξί, πμισμεοξί, θἕο. :---πλείστου 
ἄξιοι, ΄η᾽Υίμ ταοϑί, πιοϑί ταϊμαῦῖδ. 

ΟοΙΡ.: πλείων; ϑαρ.: 
πλεῖστος [δκίη ἴὸ ξδη8. 78, 
“ΤΉ ΠΟΉ, ΤΊΒΠΥ͂ ᾽]. 
πτον-ἔω (-ῶ), ἔ. -ἥσω, Ρ. (πε- 

πόν)-κα, Ὑ. Ὡ. [πόν-ος, ““ ἴδ- 
ῬΟᾺΥ 7 70 ἰαϑοῦ", (οτὶ. 

ποΟνΉ ΕΒ ρά, ρόν, δᾶ]. 
[ΕΏΡΈΠΘΗ ΕΥ. πονε-ρός : Ὰ 
πονέτω, ““ἴο 766] Ραΐπ᾽} (“Ἐδε]- 
ἴῃ Ῥαΐπ᾽" ; ᾿ ἩΘΠΟΒ, “ἐ Ῥαίηξη]᾽"; 

ΠΘΏΡΘ, ΠΡ Ὺ ΒΟΥΤΥῪ ἐπε κει μαα᾽: 
Β6Π66) ΜΌΓΔΙΥ : Βαᾶ, εὑἱοκεα 

ππτόν-ος, ου, Τὰ. [ΠῸΥ πρ οἱ: 
ἔτ. πέντομαι, “ἴο ἸΔΌΟΌΣ ᾽ Ζαῦ- 
ΟἹ7', ἰοἱϊ. 
πορ-εία, είας, 1. Α πιατγοὴ 

ταϊᾶ. [πορ-εὔὐω, ἰπ ἔΟΥΟΘ; 566 
πορεύω]. 
πορευόμενος, ἡ, ον; Β. ΡὈΥΘΒ. 

τηἷᾷ, οὗ πορεύω. 



ΨΝΟΓΑΡΟΖΣΑΜΝΥ͂. 

πορευ-τέος, τέα, τέον, ὙΘΤΌΔΙ 
εἰ]. [πορεύ-ομαι, ““ἴο τηδτῸ ἢ ̓  
1. ΠῚ Ὁ δῦ, οὗ Ῥϑύξοι [δδ 10 ; 
161, 1]: ΤῸ δὲ τιαγοΐεα ουοτ", 
ἐνανογϑοᾶ; ὅ, 18.--2, Νοαοεῦ. εἰσ, 
83 ἐπι ρουξο 8] γα : ὙΠ δῖ. 
ΟὗἨ Ῥδύβοῦ δῃηα ἀσοῚ οὗ {πίῃ 
ΤΩΒΙΟΠΘα ΟΥ̓ΘΣΣ [ὃ 161, ὌΝ θηπε, 
οἴο.. τιτιδέ τι ΤῸ ΟΌΘΤ; 2 βὰν 3 

πιορ-εύω, 1. ως Ἰς. 86. 
(ἐ-πόρ)-ευσα, Ὑ. 8. [πόρ-ος, “8 
πν “ πρῦνεν» 5.7. 15 λ0δ.: 
Τὸ πιαζξ, ΟΥ̓ οσαῖι86, ἴο 00. --- 2. 
ΜΊΑ, : πτορ-εύομαι, ἔ. -εὐσο- 
μαι, 1, 80. (ἐπορ) - ευσάμην, 
1, Β50Υ. Ῥᾶβ5. ἰῃ τχηϊᾶ, ἴοτοθ, 
(ἐ-πορ)-εύθην, Τὸ τπαῖζε οπε᾿ 5 58εἰ 
ίο σο; ἴο σο, Ῥγοσεεα, ταῦ ον :-- 
οὐτ᾽ ἐπορευόμεθα, πο7" αἰὰα τσε δε- 
σὶπ Οὐ ἸπαῦῸ δ, ΟΥ̓ 58εΐ οὐἱἔξ ΟἿἹ Οἱ)" 
τπαγοῆς 8, 21: ΟΌΞΟΥΥΘ ὅπ διὴ- 
ῬΙογτηθηὺ οὗὨ ἐπ6 ἱτυρθσέ. ἔβῃξβ ἴο 
αἀδποΐθ 8 στε Ροϊηΐ, 
πορ-ίζω, ἔ. -ἰῶ, Ρ. (πε-πόρ)- 

ἵκα, 1. Δ0Υ. (ἐ-πόρ)-ἴσα, Υ. 8ἃ.: 1. 
Ἀοῦ.: 70 η7γουΐᾶε, Κων ηϊδῃ, δερρῖν. 
--2. Μία.: πορ-ίζομαι, ἔ. 
-ἴοῦμαι," Ἰδΐθ -ἔσομαι, 1. 807. (ἐ- 
πορ)-ἰσάμην, Τὸ Ῥγουϊαᾶε, εἴο., 7ο.ν 
οπε᾽ξ δεῖ, οἴο. [οὐδμοσ ἔτ. πόρ-ος, 
ὦ ἡ ὙΓ8Υ," 8ηΠαἃ 50 ““ἴο 86 8 
ὙΑΥ ἴοτ"; ΟΥ̓́ΘΪΞΘ ὅο ὈΘ Γοϊζοιτρᾶ 
αἰ ΣΘΟΟΥ ἴο 5ϑ:ὴ6 Ξδῃβ. σοοῦ 85 

πόρος ; 566 πόρος]. 
πορίσας, ἄσα, αν, Ῥ. 1. 80Υ. 

οὗ πορίζω. 
πτόρ-ος, οὐ, ΤΏ. (““Α Ὑ8Υ, 

ἔσδοκ," εἰς: Ὦθπ06) ῬΡ]τΣ. : 
Ῥαὺδ, γϑδοι 665, τηεαῃ8, οἷς. [Δ Κ1η 
ἴο ξϑδηβ. σοοῦ ῬΕῚ, ““ἴο Ὀτὶπηρ 
ΟΥ̓ΟΣ; 8ῃα 80, ἐεξῃδὲ ὙΒΪΟῚ 
Ὀτΐηρθ ΟΥ̓ΕΣ ἢ]. 
Ἰππθανθε, ον, δὴ ὁ Ἴ, Οἵ 

: οι σγεαξῆ 97) ωλαΐ 5ϊΖο 3 
στο Οὗ αὐδηὐίγ: Πἶοισ μοὶ ὃ 
[δκίῃ ὅο ϑὅ81η3. ζαϑβ, “ὙΠῸ ὃ" οὗ. 
Ιοπῖο δη 2ΞΟ]1Ο ἔογτη κο-σός]. 
ποτ-ἅ μιός, αμοῦ, τη. [ποτ-όν, 

““ ἀΥῖκ ἢ (" Τῆδὺ ὙΈΪΟΩ Ροῖ- 
ἑαΐὶηβ ἕο ἀγὶηκ᾽:; 
ΤΊ, ἃΒ Ὀοΐηρ αὐ ΚΑΌ]Ο ταύρου. 
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1. πό-τε, ἰηξΐοστοσ, Ῥασγύϊοῖϊο, 
Αἱ ωὐαὲ ἐϊηι6 3 τὐπϑη ἢ [ἀκ ἴο 
Ξ8.Π85. ζα-8, ““ὍΟ ὃ’ οὗ, Τοηΐο 
ἔογτη κό-τε]. 

2, πτο-τέ, οποῖϊτἶο ρασγέϊοϊθ, Αὲ 
δΟΤΉ 6 εἴηιε, αἱ ατῷ ἐΐπιο, οπςα [1ὰἃ.]. 
πότερα, πότερον ; 866 

πότερος. 

πτό-τερος, τερα, τερον, 86]. 
ΤἩγλείμογ ΟἹ ἐδα ἐκο.---Ν οτιῦ. Ξηρ, 
δα ῬΙΌΤ. 85 ἀᾶν.: πότερον, 
πότερα, ἸγΛείδΕΙ : - πότερον 
(ποτέρα) . .- - ἤ, τὐΠ εἰ. 61). . - ΟΥ̓" 
τὐμείλετ"; - πότερον (ποτέρα) ἢ 
.οοἤ, τ0Π 6,06 . . . ΟἿ λεῖον" 
. «. Ο7 τῦλοίμογ" {{τΔ Βατὴ6 στοοῦ ἃ 5 
1. πότε ; 566 1. πότε]. 
πο-τόν, τοῦ, ἢ. (“ Τπαὶ 

ὙΠ ΪΟἢ ἰ5 ἀστιηκ᾽᾽; Ποηο6) ὥγίηπζ. 
-- τσ. : δγίπζαδίοδ; 566 σῖτος 
[τοοῦ πτο. δείη ἰο ὅ8415. τοοῦ ΡΑ͂, 
“Ἅ ἴο αὐ Πκ "Ἴ. 
τό-τος, του, τη. (“Α ἀτῖηκ- 

ἱηρ᾽᾽" , ἨΘΠ06) 4 αγἱπκῖπρ δοιέ; α 
ξαγοιιδαῖ [ἀ. Ἢ 

1, πτοῦ, ᾿πΐοττοσ. δᾶγ. ΠΥ) 
[{τ βασὴβθ χοοῦ 8ἃ5 πό-σος, πό-τε; 
οὗ, ὕπ6ϑ6 υγοσᾶβ)]. . 

2, πτού, οποιἶο ἄγ. 
ἢ 676 [Ἰὰ.]. 
πούς, ποδ-ός, τὴὸ, (“ΤῊΘ 

βσοΐησ ὑπῖηρ᾽᾽ ; Π6ΘΠ66) 4 70οΐἷ, 
ὙΒΟΌΠΟΥ 85 8 ΤὨΘΙΩΡΕΥ͂ Οὗ [86 
ΒΟΑΥ͂, ΟΥ̓ 8.5 8 ΤΆ 5ΠΓ6 Οὗ Ιϑησ τη 
[ΟΥ ποδ-ς ; δκίη ἴο 5815. ράα, 
ΟΥ ραᾶ, “8, ἴοοῦ,᾽" {{. τοοῦ ῬΡΑΏ), 
εξ σο τ ἘΠ. Ταῦ. »Ὀέε8, »ξα-ῖδ; 

ϑογηδ- 

8150, ἘΠ ΡΊ 5} “7οο]. 
πρᾶγ- μα; μᾶτος. ῃ. [πραγ, 

τΤοοῦ οὗ πράσ-σω, ““ἴο 60} ΤΣ 
Τῆαέ εὐπϊος 15 ἄοπο; α ἀερεα, αεΐ, 
οἴο.--2, Α ἐμίπσ ; α πιαΐίξε7', αὮ 
ααὶν. --ὦ 83. Τὰ ὈδΔᾶ 56πη86: Α 
ἐγοιδιίεδοτηθ ααϊν, ΟΥ̓ διιδίπε58., 
απποψαῆοθ, ἰγοι δίς. 
πρᾶξις, ιος, Αὐὐίο εως, ἔ- 

[ἴῸΥ πραγ-σις ; ἔτ. τοοῦ πραγ ; 
5686 πρᾶγ-μαἪὶἔ (“Α ἀοϊπηρ᾽; 
Π6η 66) Α«ϑπ αεἰϊοη, αοἰ, ἐ7 α.8- 
αοΐΐοπ, οἷο. 
πράσ-σω (πράτ-τω), ἔ. 



[6 ἴο) 

πράξω, Ρ. πεπρᾶχα, ῬΙΌΡΟΤΥ, 
ἐπεπρᾶχειν, 1, 80ΟΥ, ἔπραξα, Υ. 8. 
[{0Γ πράγ-σω ; ἴΤ. τοοῦ Ἰραγ] 
1. 70 ὑγὶπσ αὐουΐ, κἴο, εὔεεί, 
οἴο.---2. Ῥαβδβ. πράσσομαι 
(πτράττομαι), Ῥ. πέπραγμαι, 
1}. ΔΟΥ͂. ἐπράχθην, 1. ἔ, πραχθή- 
σομαι, 8. ἴ. πεπράξομαι, Τὸ δὲ 
1παα6 ΟΥ̓ ἄπο. 
πρεσβ-εύω, ἢ. -εύὐσω, Ῥ. 

(πε-πρέσβ)-ευκα, Υ. ἢ. [πρέσβ- 
υς, “Δ ΔΙ ΑΞΞΘΩ͂ΟΥ ᾽7 70 δ, ΟΥ̓ 
ΘΟ α8, απ απιδαββαςο 7". 
πρεσβεύων, ουσα, 

Ῥ͵ΙΘ65. οὗ πρεσβεύω. 
πρέσβυς, νος δηᾶ εως, Τη. 

Απ οἷὰ πιαᾶπ. ἘΌΟ Ἠθηοθ 816 
Τουτηθα [Π6 σοιηρασγαίγα δηαᾶ 5ι- 
Ῥαου]αῦϊνο δα]θοξίνοβ, πρεσβύτερος, 
πρεσβίων, οἱαο),, πρεσβύτᾶτος, 
πρέσβιστος, οἰεϊεδί [ΡΤΟῸ. ἴο Ὀ86 
αἰνιαρα πρέσ-βυ-ς ; οἵ ψΒΪΟῚ {86 
Ῥαγίβ δὺθ σοῦ ΥΟ]Υ δκίη ἴο 
5815. δᾶν, ρωγαβ, ““Τοχιναταᾶ,᾽ 
δῃα τοοῦ ΒΗσ, ““ἴο Ὀ6᾽) ; δηᾷ 80, 
“6 ὑμαῦ 185 ἔουυγασαᾶ, 07") ΠΊΟΥΘ 
δανδηοσθα." ἴῃ 866]. 
πρεσβὕτἄτος, η; ον, ΒΕ}. 

86]. Οἱαεξέ, δεπῖογ᾽; 566 πρέσβυς. 
πρεσβὕτερος, α, ον, ΘΟΙΏΡ. 

ἃ]. ΟἸἱαδ, εἴα)", ϑδεηῖου': --- οἱ 
πρεσβύτεροι, με εἰσ67) πιέη, ἐδα 
δεη107.5; 3, 12; οἵ, Ταῦ. βεπίογ ἐδ ; 
Ξ66 πρέσβυς. 
πρίν, κᾶν. δηᾶ οοπί. : 1. 

ἈΑαν.: δ. ΜεζογῈ.---ἢ), Βεΐονε ἱπαΐ. 
-2. Οοηΐ.: βεέίογε ἰϊιαΐξ, ΒΟΟΉ 6)" ΟΥ̓ 
γαίμδ7 ἱμαπ. 

ττρό, ῬΥ͂ΘΡ. 8ηἃ δᾶγ.: 1, Ῥσθρ. 
νῦ 66η.: βε707.6, ἐπ 7γοπί 97.--- 
2. Ααν. : βεξοτε, ργευϊοιῖῳ.--- 8, 
Ιὴ Θοτηροβίίίοι : 4. ΔΒεγοΤΕ, 707- 
τα" α5.---Ὦ, Τὰ ἰηύθηβῖνθ ἔοσορ: 
7πεοῦεαξα.. 
“τρο-αγορεύω, ἴ. -αγορεύσω, 

Ῥ. -ηγόρευκα, 1. 8ΟΥ͂. -ηγόρευσα, 
γ.8. [πρό, ““ Ὀαἔογο᾽ ; ἀγορεύω, 
“ἐἴο Ῥ͵ΓΟοΙδίτη ̓ (““ ΤῸ Ρῥσοοϊδίτη 
Ὀοίου Θ᾿ ΟΥ̓ΠΟΥΞ ; Π6Π66) 70 570- 
οἰαΐηπι, ΟΥ̓ ἀπποίποε, ριϑϊοῖϊν ; ἰο 
γῖυο φεϑίὶς ποίεε. 

ὧν, Ἄς 

ΝΟΓΑΒΌΟΖΣΑΆΑΚΥ. 

προ-άρχω, 1, 807. -ηρξα, 
Υ. ἃ. [πρό, “ ἤγπῦ᾽" ; ἄρχω, “ ἴο 
Ὀσδρσίη ᾽ Το δεσίπ ΠΥεΐ τς ᾿ πον 
ἴῃ ΜΙ: προ-άρχομοαι, 1. 
-ηρξάμην. 
πρό-βἄᾶ-τα, των (Πεΐῦ. ἱγτορ. 

προ-βᾶσι), τι. ῬΙΌΥ, [πρό, ““ἴογ- 
τγαγαβ᾽᾽; βα, τοοῦ οὗ βα-ίνω, 
“ ἴο σο᾽ ΟἿ) ΜΑΙΚ᾽ (“ Τρ 
δοΐηρ Οὐ γα] Πρ ζΟΥΤαΣ 5 ̓ἢ ; 
Δ Πα 50, ΔΪΤΏη815 ὑπδῦ γ81Κ 85 ΟὉ- 
Ροβρᾶ ἴο ἴῃμοβ δαῦ 8γ, οὔδθρ, 
εἰς. ; ὮΘΠΟΘ, 685}.} Οὗ ΕΙ811] οδύί!θ : 
ϑλερῃ. 
προδεδωκώς, υἷα, ός, Ῥ. 

ΡῬοσῇ. οὗ προδίδωμι. 
προ-δίδωμι, ἢ. δώσω, Ρ. 

-δέδωκα, 2. 8ΔΟΙ͂. -ἔδων, Υ. ἃ. [πρό, 
“ἐ ἔργίῃ᾽ ; δίδωμι, “ἴο εἶνε ᾽ 
(“Τὸ ρσῖνθ ἔοσίῃ " ; ἢ6η66) 1. 
Τὸ δείγαῃ.- 2. ΤῸ αϑαπᾶοπ, 707.- 
δαζε, οἷο. 
προ-δό-ττς, του, Τὴ. [πρό, 

“Του; δὸ 4 τοοῦ οὗἉ δίδωμε, 
“ ἔο σῖνο (ΟΕ γὼ ρῖναϑ 
Του ἢ ̓ ΒΟΡΩΘ ὈΘΥΒΟΠ 07) ὑμίηρ ἴο 
ΟΥ̓ΘΥΒ ἢ; Ὦδθη006) 44 δείγ αν}, 
ἐγαϊίογ; α 7αῖ86 ΟΥ̓ ἐγ ἘαςΠ ΕΥ̓ Οἷ5 
»ε))δοπ. 
πρόδόῦι 2. 80Υ. ἱπῇ, σῇ 

προδίδωμι 
προ οὔς, οὔσα, ὄν, Ῥ. 2. ΒΟΥ, 

οὗ προδίδωμι. 
προδώσω, ζαῦ. ᾿ἰπηᾶ. οὗ προ- 

δίδωμι. 
πρό- ειμι, γν-. π. [πρό, “Ὀ6- 

ἔργα"; εἶμε, “0 0 1 Ὁ Το [2] 
Ὀοΐοτο᾽ ; ὨΘΠ66) 1, 7Ὁ σο 707- 
ττα7 α, αἀνυαῆεξε,---2. ΟΥ̓ {ἶχη6 : 70 
9ο οπ, αἀναπεε. 
προ-έρχομαι, ἢ. -ελεύσο- 

μαι, Ῥ. -ελήλῦθα, 2. ΔΟΥ͂. ,ῆλθον, 
γ΄. τοϊᾶ, [πρό, “ ΤοΥ γ᾽; ἔρχο- 
μαι, ““ὕο ΘΟΥΏΘ ο7᾽ 50 70 (ΟΊΠ6, 
ΟΥ̓ σο, 7ογεσαγαϑ; ἰο αἀυαηεσε. 
προῆλθον, 2. 8ΟΥ. ἱἰπᾶ, οὗ 

προέρχομαι. 
προηρχόμνην, ᾿τηροσῇ, πᾷ. 

τηΐϊα, οἵ προάρχω. 
προθῦμ-έομαι (-οῦμναι), 

.« τησομαι, Υ. [πρόθῦμ-ος, 



ΨΟΓΑΒΟΖΑΒΥ͂. 
ἐἐγρηᾶν, αοβίτοιβ," εἴθ.}] ὙΠ Ὲ 
Τηΐ, : ΤῸ δὲ γεαᾶν, ἀεξίγοιξ, οἷα., 
ο ο, εἴς. ᾿ 
προϊέναι, Ρτεβ. ἰπῆ. οὗ πρό- 

εἰμι. 
προϊοῦσι, τηᾶϑβο, ἀδὲ. ψ]πτσ. 
προϊών. 
προϊών, οὖσα, ὄν, Ῥ. Ρ͵Εβ. οὗ 

πρόειμι. 
πιροκαταλαβών, οὔῦσα. ὄν, 

. 2. 807. οὗ προκαταλαμβάνω. 
προ -καταλαμβάνω. ἢ. 

-καταλήψομαι, 2. ΔΟΥ. -κατέλαβ- 
ον, Υ͂. ἃ. Ἶ: [μὰ “δ οίοσθ "᾿ : κατα- 

ἄνω, “ἴο 5Ξεῖζθ ὦ" ἰ8ξὸ 
Ῥολκδβείοι οὗ ΤΌ ξεἶζϑ, ΟΥ ἑαζε 
»οΞϑεβϑίο αἵ, Ἔρως ΟΥ δεξοτγε- 
λαμπᾶ. 
Προκλῆς. ἔους, τη. ῥροεῖεΣ: 
ΒΌΥΘΙΠΟΣ οὗ Του σα ηἶδ. 

“Πρόξενος, ου, τι. πρόξενος, 
ἃ ῬΡΈΌΡΠὮΟ ἕένος,᾽" 0)" ““ στιοξὺ- 
ἔγϊοπα "ἢ ῥγοχόμπεβ; ἃ ΤΠΘΌΘη, 
0.6 οὗ ἔπ σΘΏΘΥΘΙΞ ἐπεδοβογουινο, 
ἘΞ ὉΥ ΤΊΞΞΒΡΒΘΓΠΘΞ : 5686 ὅ, 

προ-πέμτπω. ἔ. ψθυμ.] 
1. 80. (προὔ)-πεμψα, Υ. 
[πρό, ““Ὀοΐογο, ἱπ “εξ ῥάβεε 3 
πέμπω, “ἴο Ξοηα ΤῸ ξεπὰ δε, 
7ογε ΟΥ οπιεαγᾶς; ἰο βεπᾶ ἴπ αα-᾿ 
ταΉςε. --- Ῥαξα. : σπτρο-ττέμιττο- 
μαι, Ῥ. τὰς νμαα 1. δου. (προὐ)- 

Ν ἀὐπεμφθείς, εἴσα. έν, Ῥ. 
1. 8ογ. Ρβββ. οὗ προπέμπω. 

πτρός. ὑΥερ.: 1. ὙΠ ἀδεη.: 
8. ἔγοπι, οὐδ Τὴ οαμβ: δζ: 
-πρὸς δῶσι 1 --. Βεΐον δ. ἴῃ 
ἐΐδ Ῥγέξεηςσε 97:---πρὸς θεῶν, πρὸς 
ἀνθρώπων, ὅ, 30.--αἂι, Τοιλαγας. 

᾿ς --. Ὑπὲ θαϊ.: ἃ. Δαδρά ἰο, 
«οἴῃ. ---Ὁ,., Δεα, εἴοβε ἃς. 6᾿ 
ὙΠ ἄσο. : 8. 7Το.---Ὁ. Ἡγι γε- 
ἴαΐίοη ἴο, ἵπ ΓΈ 26 ἴο.---Ο ΕΘ 
85 οδ]εοὺ ΟΥ' ῬιΡοξο.- -α, Ζ7Ό, 
ἔῃ γερὶν ἰο. 
πρόσ- εἰμι, γ-. π. [πρός, 

ε -ς ἔρ Β5Ὸ τῶ { ΤῸ 5Ὸ 

δ ΟἿ Ρ ἰο᾽); Π6η06) ΤῸ ςοπι6 
ἘΡ. 
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προσελθεῖν, 32. ΔογΥ. ἰπηΐῇ. οὗ 
προσέρχομαι. 
προσελθών, οὖσα, ὅν, Ρ. 

2. ΔΟΥ. οὗ προσέρχομαι. 
προσ-έρχομιαι, ἔ. -ελεύσο- 

μαι, Ὁ. -ελήλῦθα, 2. ΔΟΥ. -λθον, 
γ. υ)]α, [πρός, “ἴο᾽; ἔρχομαι, “ ἴο 
ΟΟΡ.6. (“Τὸ οουηδ ἐο᾽ ἢ : Β6Π066) 
Τὸ σοπιε π}Ρ. 
προσ-έχω. ἴ. -έξω, 2. Δ0Υ. 

-εσχον, Υ-. ἃ. [πρός, “ἰο":; ἔχω, 
““ἴοὸ Βαυθ᾽ Οὗ ἐδ68 τηϊπᾶ, εἴς. : 
Τὸ λασε ἐλε ηεϊπα αἱγεείεα ἰοιδαγᾶς: 
ἕο σῖυε ᾿εοα ἰο, ραὰ αἰξεηξοη ΟΥ̓ 
γεσαγα ἰο, οἷο. 
προσέχων, ουσα, ον, Ῥ. Ῥ͵ΙΕΞ. 

οὗ προσέχω. 
πρόσ-θεν, δᾶν.: 1. Οὗ ΡΙδοο: 

Βέζονο, ἔπ 7γοηὲ:---εἰς τὸ πρόσ- 
θεν, (ἰο ἐμαξ τὐλιοΐ, 15 δέ 0)" 6, 1.6. 
ἐο ἐδδ ξιοη, ΟΥ) ἔπ ὦ ζογισαν αὶ αἰ- 
γεοΐίοπ, ζογισαγαῖξβ; 566 Δ. 016 ὃ. 
--2. Ο ἔΐπηθ : 84. βρίογε:---ἢ 
πρόσθεν. ἡμέρα, ἴδε αν δείοτ, 

] χρόν ω, ἕπ ἐδε μρυδαδοι ἐϊηηε, 1.6. 
᾿Ῥγευϊοιιεῖ Ψ; 866 διέϊο]6 ὁ. ΡΣ Ἔ 
᾿ΟΡΊ τ ἴῃ, ἴῃ ἐΐηιε ρῬαςί.---ὃ. δοοη- 

Ε7", γα δε :-τ-όῦτι πρόσθεν ἂν ἀπο- 
᾿θάνοιεν, ἢ ἢ: ἱμαξ ἐΐμεν ἰσοιεῖαῖ ΒΟΟΉΕ," 
αἷς μα; 1. 10. 
προσϊών, οὔσα, ὃν, Ῥ. ΡΓ͵Γ6Ξ. 

οὗ πρόσειμι. 
᾿ς σπροσ-λαμβάνω, ἢ. -λήψο- 
μαι," 2. ΒΟΥ. -ἐλᾶβον, Υ. ἃ. [πρός, 

λαμβάνω, “ἴο ἰδξκθ Ι “ἐο" 
(“Τὸ Ὦωχο ἴο" οπο 5 561: Π6Π66) 
Το ἑαζε »Ῥαγί ἐπ ἃ ἐΐησ. 
προσ-όμνῦμι, 1. Δ0Υ. -ώμο- 

σα, Υ. ἃ. εἱπρός, “Ἰῃ δααϊίοι ᾿ἢ ; 
ὄμνῦμι, “ἐἴο 5υύθασ 7 70 ϑισδα" 
ἔπ αααϊξίονε ΟΥ̓ Τα ἢ 67" ;--ὧῦ 2, 8 
ΟἾΞΘΓΥΘ {88 ἀἰθσθμοθ Ὀδέτγθθη 
ὥμοσαν ἀπ προσώμοσαν. 
προσ-ποιέω (ποιῶ), τὸ 

-ποιήσω, 1. ΔΓ. τεποίησα, Υ. ἃ. 
[πρός, “ἴο ἢ ; ποιέω, “ἴο τηᾶικο 
(“Τὸ τὰκ ξοτηθἐ ΐησς ἕο Ὀ6- 
Ἰοηρ ““ἴο,᾽ εἔδ. ; Ἠ6Π66) 1. Αοί.: 
Τὸ τηᾶζὰ οὐδ" ἕο, οἷο.---2, Μ|ια.: 
προσ- ποιέομαι (-ποιοῦ- 
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μαι), 1. ΔΟΥ͂, -εποιησάμην, (“Τὸ 
τη ΚΘ ΟΥ̓ΔΥ ἴο ΟἸΘ᾽ 5 ΞΟ ᾿᾿; Π6Π66) 
70 ἴαν εἷαῖΐπι ἴο, φρείοπὰα ίο, α8- 
δε716, οἷο. 
πρό-σω, ἅν. [{πρό, “Ὀ6- 

ἴογθ᾿ 1. “7.67 οπ, 7ο)γισαγ 8. 
--2. αν οὔ, αἱ α αἀϊδίαπος “πποὺ 
πρόσω, ποί 7αν ΟΥ̓. 
προσώμοσα, 1. ΔΟΥ, ἱπᾶ, οὗ 

προσόμνυμι. 
πρόσ-εωποοΨ, Ὁ. Ἔ, [ἡ 

πρόστ-οπ-ον ; ἴτ, πρός," ἰοναγαβ᾽"; 
γΤοοῦ οΟΤ ἀσῆθηοθ ὄψομαι: ὔπ- 
σομαι), “ἐἴο 566᾽ ; ΤῸΣ {86 ]ΘηρΊ- 
Θμΐηρ οὗ 6 γοντεῖ, αἵ, ὦψ- ὦπ-ς, 
ΤΤΌΤΩ Βδτὴ6 τΤοοῦ] ζ(Τμδῇ ὙΥΒΪΟῊ 
ἸΟΟΚΘ ὑονγαγαβ᾽" ΟἿΘ6; Ὠ6Π06) 4 
7αεςο, σομπίεηαποξ, 
προτεραία, ας; 

τεραῖος. 
“π οτερεαῖος, αἴα, αἴον »8.]. 

[πρ Ἐν. ος, ““ ὈΘΙοΤΘ, ΡΥΘΥΊΟΙΙ8 οἱ 

866 προ- 

(““ Οὗ, ογ" Ῥϑοηρσίηρ᾽ ἴο, {86 πρότε- 
ρος; Π6Ώ06) Οπ ἔγι6 ἄαν δ6707᾽6.---- 
Α5 Ξαθβῦ.: προτεραΐία, ας, ἴ. 
(Ξο. ἡμέρα), 16 ἀαν δέογε :--- τῇ 
προτεραίᾳ, οὐ μα γγευΐοιιΒ ἀαν, 
ὍΓ αἀαν δε7ογ 8: Ἰαῦ. οἵ ὑΐϊτη8 
᾿ς κ ΡΗ [δ 106, (δ)] ; οὗ. Ῥτί- 
ΟΣ, δ 19 
τπρο- τυ 1. 80 Υ. (προὔ) - 

φηνα, Ὑ. 8ἃ. [π “ον ..5 
φαίνω, ““ἴο Βῃον ᾽ ᾿. Ἀοὔ.: Τὸ 
διοισ «707 ἢ, πιαπίγοδί, οἴω. -- 2. 
Ῥαβ5.: προ-φαίνομαι, 2. ΒΟΥ. 
(προὐ)-φάνην, (“ΤῸ Ὀ6 5ΒΒο 
Σου" ; ΒΘΠ66) 70 ἀρῃέαΐ", ΟΥ̓ δ 
δε6Ή., δεγογεπαηπα, οὔο. 
πιρὀφᾶ-σις, σεως, ἔ. ΓΙΟΥ͂ 

πρόφαν-σις ; ἴΥτ. προφαίνω, “ἴο 
ΒΟ ἴογίῃ ᾽Σ ; {σοιρῃ τοοῦ 
προφαν] (“΄Α 5ῃονίηρ ζουίῃ "; 
666) 1, Τη 8 δοοᾶ βρῆβθ: 4 
γεαϑοτι, φαιι86, οὗο.---2, Τὴ ἃ Ὀδᾶ 
ΕΘΏ56: Α »γείεχέ, »γ εἰδΉῆ6, 6: 686. 
προ-φύλαξ, φύλᾶἄκος, τη. 

[πρό΄, ““Ὀδΐογο, ἴῃ ἔσοηῦ ̓̓  ; φύλαξ, 
“ἐδ στίαγα 7] (““Α στδγα ὈδΙοσΘ 07" 
ἴῃ ἔσοηῦ᾽" ; ἢ6η66) 4π αασναπερα 
σιατα :---οῖ προφύλακες, ἐδ6 οπί- 
ροϑδίβ; ὃ, 2. σαι αππασυυτααιαυτακαιπαπισιοσουνσασαοα πα"... Ὅ“πὐνποσσπ.........ὕ.ὕ5Ψ050σΧ5ὉσΎὉᾳὉΧὉ΄σον 

ΓΟΓΟΑ ΒΔΑ ΚΥ. 

ρωΐ, ἅν, [ακὶπ ἴο προ, 
τ “πὶ στα ̓η Ἐαγὶν ἐπ (λ6 πιοτπΐπς, 
αἱ ἀαιῦη ΟΥ ἀαν- ὄγεακ. 
πρωτ-εύὔω, γν. π. [πρῶτε-ος 

“ἢγβὺ᾽ Τὸ ὃὲ ἤτεί, 9 ποϊὰ (πὲ 
7 8ὲ Ῥίαεε. 

πρῶτ-ον, 80}. δᾶν. [δᾶ οτῸ- 
Ϊἴ81 πϑαῦ. Β'ηρ. οὗ πρῶτε-ος, 
“ ἢγβὺ᾽ἢ 1. 71π δε γε »ασε, 
γι ΟΥ̓ αἷϊ, ΠΥ 5,.---ῶ, ΕῸΥ ἰδ6 375. 
ἐΐπιο, ΠΣ δΐ, 
πρῶτος; ἡ; ον, ΒΌΡΟΣΙ, δα]. 

[οοηϊγδοίθα ἘΓ, πρόᾶδτος, ΒΥ̓ΠΟΟΡ- 
αἰρᾷ ΕἾ. πρότατος ; 17. πρό, “Ὀθ- 
ἴοΥ6,᾽ ἴῃ {{πὴ6 ; Υἱ ΒΌΡΘΤΙ. βαΐ- 
ἢΧχ τατος] (“ ̓ 'Μοβὲ Ῥοΐοσθ᾽" ἴῃ 
ῬΙΆ66, ΥΔΏΚ, εἔς.; Ἠ6Π06) 1. 1 Ἴγ7ῖ, 
7ογ δηιοϑβί :--- οἷ. πρῶτοι, δε "δὲ 
χρη, 1.6, αὖ 2,11; μοϑ6 ὡΐὸ 57,4. 
αγγυοα; Ὀπὺπὺ αὖ, 17; 6,26, ἐδέ 
ολιῖεῦ, ΟΥ̓ Ῥγἱπεῖραϊ, πιθη.-:2. 7.4 
γεὶ ἱμαΐ; ἐὴθς ἤγϑδέ ὕο ἀο, εἴξ., 8 
(Βϊηρ ; 5668 8,19. 5 ΟΟΠΙΡ. : 
πρό-τερος. 
κ... ς, νή, νόν, 8]. [πύκ- 
», “ὙΒΙΟΙΥ Ἢ (““Ῥογίδϊηΐηρ ἴο 

πύκα᾽ ; Β6η06) Τηϊοξ, οἴο86, σοη1- 
ραεί. 
πυ(ν)θ- -άνομαι, ἔ, πεύσο- 

μαι, Ῥ. πέπυσμαι, 2. ΒΟΥ. ἐπυθό- 
μην,Ὑ. ΤηΪᾶ, ἱστορ, 70 ἢ δα", ΙφαἭ, 
μηαογδίαπα [τοοῦ πτυθ, δίῃ ἴοὸ 
5885. τΤοοῦ ΒΌΡΗ, “ 0 ὑπᾶρι- 
βίαπα “Ἔ : 
πῦρ, πυρός, τι. (“’ ΤῊΘ Ῥυγ- 

ἱπηρ' ὑῃϊηρ᾽᾽ ; Π6η06) 2786 [Δεῖ π 
ἴο ὅ818. τοοῦ Ρῦ, ““ἴο Ρυχ ν ̓ ]. 

1, πτῶς, [ἰηΐουσορ. δᾶν. 71 
τπαΐ ὡαὖῷ λορΐῆ [κῃ ἴο ὅδῃηβ. 
ζαξ, ““ ΏΟ ὃ᾽᾿ 566 πόσος]. 

2. τως, 6πο 19 δᾶν. : 1. 75 
806 αν, 80 1, Ὅψ 580176 
γτποαπιϑ, ὃν απ πιδαπ8.---2. οηιε- 
Ποῖ Ο7" οἱδι61", 707) δοπιε 7᾽6α 807, ΟἿ" 
οἰμ 7, 

ῥᾳθυμ»-έω (-ῶ),ν. π. (ῥᾳθῦμ.- 
ος, “1416, 182 ᾽ 70 δε ἰάϊ6, Ἰαζῳ,. 
ἐπαοϊοηπξ, οἷο. 

ῥαθῦυμο-ία, ίας, ἔ, [14,1] (“ΤῈ8 
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αὐδ ιν οὗ ἔπ6 ῥάθυμος ᾽"; Π6ΠΟΘ6) 
7]1αϊδηε55, ἰαξῖπε55, ἱπαοίεφηςε, οἴο. 
ῥδᾷστος, η, ον, 5πΡ611]. δα]. 

ἰ65ί, τιοϑδὲ εαϑῃ. ΞΘ (Ροδ.: 
ῥάδιος ; ΟΟΙαρΡ.: ῥάων). 

σάἄᾶφ-ῶς. κδᾳ'ν. [ςσαφ-ής, 
“  ΟἸΘΩΣ, αἰδεϊποῦ᾽ (“ Αἴτοῦ 86 
ΤΩΒΠΠΘΥ Οὗ ἴπ6 σαφής " ; 6109) 
ΟἸεατίῖψ, αἰξεϊποί, οεγἑαϊηῖν, 8117.6- 
ἐν. 
σέ, σοί, δοο. ἀηᾶ ἀεὶ. 5ίπ5. οὗ 

σύ. 
σε-αυτοῦ, αὐτῆς, αὐτοῦ (ΟΠῚΥ 

ἴῃ Βῖπρ, ΠΏΤΩ 61), τοῆοχῖγθ ὑσΟη. 
οὗ 2πἃ Ῥϑύξοῃ σύ, “ὕδποι Ο7᾽ 
ὉΠ᾿᾽ ; αὐτοῦ, εἴο., 56ῃ. οὗ αὐτός, 

1 ΟΥὗ ἰὐυϑοῖ, 9 νου" δεῖ, 

σεαυτῷ, Τῆ856. ἀδὺ, βίηρ. οὗ 
σεαντου 

σημαίνω, ἔ, σημᾶνῶ, 
(ἰδἴθ) σεσήμαγκα, 1. 8ΟΥ. ἐσή- 
μηνα, Υ͂. ἃ. δι ἢ. [δ ξῖῃ ἴο σῆμα, 
“8 Βῖρτι, βίρυδὶ 7 1. Αοὗὔ.: (“Τὸ 
ΒΠΟΥν ὈΥ ἃ 5Βῖρτι""; 6 Π66) 70 ροῖϊπέ 
ουὐέ, ἀεοίαγ δ; 1, 2.---2. Ναυΐ.: 8. 
Τὸ σῖυε α ξῖρτε ΟΥ δἰσπαΐῖ.---Ὁ. Ττὰ- 
ῬΟΙΒ, πὲ Βαυΐϊηρ ὑμθ ξΞιυθ]θοῦ 
(Υἱ2Ζ. σαλπιγκτής) ἱτηρ)1θα ἴῃ ὑΠ68 
γΟΙΌ, ἰὸ Ὀαΐηρ ὕΠ6 ΟἸΞΙΡΟΙΠΘΙΎ 611- 
ΡΙογιηθπὺ οὗ ὕμβ σαλπιγτής ἴο 
Εἶν ὅμθ είστιϑὶ : 76 οἰσπαὶ ἰ8, 
οὔο., σίσεῃ ; 1.6, ἐμ ἐγμπηρείς" 
σῖυεξ, οἷο. {λέ δίσπαῖ; 868 2, 4, 

μανόν, οὔσα;, οὔν, Ῥ. ξαΐ. 
ο σημαῖινῶω. 

“σημεῖον, ου, Ὡ. [δεξὶ ἴο 
σῆμα ; οἷ. σημαίνω] «4 εἴσῃ, 
βῖσπα!. 

σημήνῃ; 8. ῬΘ6ΙΞ. βἰπρ'. 1. ΒΟΥ. 
500]. οὗ σημαίνω ; 8686 σημαίνω, 
ὩΟ. 2. Ὁ. 
σιγή; ἧς. ᾿. δίϊεπεε. 
σῖτα, ων ἢ 566 σῖτος. 

Σιτάκη, ζ-. δίέασο; σομἤθο- 
δυγοᾶ ὈΥ βοὴθ ἤο Ὀ8 ᾿Ἰδθμεῖοδὶ 
σα ἄδαγα, οχ ὕΠ86 οΟΪᾶ ΘΟ Ξ8 
οὗ 188 τΊρτίβ. 
σῖτος, ουὅ; ΙΏ. (͵Ὸ 5. ΡΪΌΥ. 

Χεη. τ. 

Ρ.. 
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] σῖτα, ων, Π.}) 1, Ἰγλεαΐ, σΟΥ̓ 
᾿ϑΡαϊη. -- 2. ἐροώ, υἱοίειαίδ, »7Ὸ- 
υἱκίοτηϑ: --- σῖτα καὶ ποτά, πιεαὲ 
απὰ ἀγίπα, εαΐαδίεα απὰ αγίηζ- 
αὖίφϑ; ὃ, οἿ. 
σκην-όω (- ὦ), ἢ. -ώσω, 1. 8Δ0Υ. 

(ἐ-σκήν)-ωσα, Υγ. π. [σκην-ή, “8 
τοῦ Τὸ ριϊοϊ, ἃ ἱεπέ ΟΥ̓ ἱεπίδ; 
ἔο ἐποαῦρ. 
σκήνω-μα, ματος, . [Ἰδηρσύῃ- 

ΘηΘα ἔν, σκήνο-μα, ΤἾ. σκηνό-ω, 
ἐς ἴοὸ Θῃοϑτρ 7 (“ΤῊΘ Θμσϑιρ- 
ἴηρσ' μη ρ᾽" : Π6ΠΟ6) 1, 5΄ηρ.: Α 
ἰθηξ, ---, ῬΙατ. : Οαπίοπηηεφηΐίξδ, 
φιαγίθῦ ; οἵ, Τιαῦ. οσαΞξίγα. 
σκοπ-έω (-ῶ), ἴῃ Ὀοβὺ υυ  θυβ 

ΞΘ ΟἸ]Υ ἴῃ ῬΥ͵Υ65. 8:5 ἱτηροσέ. ; 
Ἰαῦοσ ἔ, -ἥσω, 1. 801. (ἐ-σκόπ)- 
σα: 1. Το 8ε6, δεμοῖα, οἴο.---2. 
Τὸ σοη δία" [ἀκ ὕο ϑ381η8. τοοῦ 
ΒΞΡΑΚῸ, {86 οΥ̓ΡΊΠ41 ἴοστη οὗ ῬΡῬΆρ, 
““ ἴο 566, Ὀ6ΠΟΙΑ,᾽" εἰς... 

σκοτπ-ός, οὔ, τὰ. [σκοπ-έω, 
“ς ἕο 566,᾿ οἔς.1 (“ Οπθ ὈΟ 5668, 
ὈΘΠΟΙΑ͂Β, ΞΙΤΎΘΥΒ,᾽ εἰς.; ὨΘη66) Α 
ϑρύ,, δοουΐξ. 
σκοτῶν, οὖσα; 

ῬἘ, Ῥγεβ. οὗ σκοπέω.- 
σκοτ-αἷῖος, αἴα, αἴον, 8]. 

[σκότ-ος, ““ ἀΔΓΚΙΘ55 (“Ῥεοτ- 
ὑαἰπίησ ἰο σκότος ᾽᾽ : Π6Π66) ἤπ 
ἐδε ἀανὰ, αὐ πῖσπξ, αὐἴεν" πϊσλί- 
7αϊ. 

σκότ-ος, εος ους, Π. 6 ΤῊΘ 
ΟΟΥ̓ΘΙΪΡ᾽, Ο7" ΟΟΠ! τῆν. 
ΒΘποΘ)ὺ) ϑαγζπεε5, σίοοπι [8 Κὶπ ἰὸ 
Ξϑιι5. τοοῦ 5ΚΑ) ΟΥ̓ ΟΗΗΑΡ, “ ἴο 
ΟΟΥ̓ΘΥΙ͂, ΟΘΟΠ0681᾽}]. 
Σοῦσα, ὧν, Π. Ῥίᾳγ. ϑιύδα 

(6 ϑδδιϑδαπ οὗ ϑοσυϊρύμτθ) ; 8 
ΟἷδΥ οὗ δποϊθηῦ Ῥουβῖα, οὐ {86 
Ὀ8ῈΚ5 οὗ {π6 Ἐ Π]Ξοτ5 ΟΥὁ ΟΠ οδ5- 
Ῥ65 (ὑ86 ὕἱαὶ οὗ βοσιρύασο). ϑ'αξα 
Ὑγὰ3 [886 τυ ῦοῦ ἃ Πα ΞΡΥΪηΡ᾽ ΤΕΟΒ]- 
ἄδθῃοδ οὗ π6 Ῥουβίδη Κἰηρ, δηᾶ 15 
5014 ἴο Βαυθ οὐίδϊηρα 15 ΠΔΠῚ6 
ἵἔσοιῃ {86 1Π|ὸ5Ξ (σοῦσον, 8 Μγοτᾶ 
οὗ Οτΐθῃΐαὶ οὐἱρῖη), ΒΟ ἢ στον 
ΘυσπἀδηῦΥ ἴπ {π6 μοῖρ ουσΊησ 
ΤΊτ ΟΣ. 
Σοφαίνετος; ουὅ, τὰ. ϑορηση- 

Ι 

τοςτ---------- -  -----Ε--.--..--Ὸ  ----.-.------- τ τ 

οὖν, ΟΟΠΥ. 
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εἰμξ; ἃ ΟὙΘΘΚ το δοοσοοσηρδαηϊοαᾶ 
ΟἸθᾶμποσῦ ἴο πἰβ πιϑοίΐϊηρ ὑτἢ 
ΑΥΣΘῸΒ δηαἃ οἴμουβ, ὯἼΟ ΟΔΠῚΘ 
ὙΥΓΓ ἃ ΤΩΘΞΒΑΘΈ ἔΓΌΤΩ ΤΊΞΕΘΡΠΕΤΉ- 
65 δἵΐζοσ [88 ὑγθδοῃοσοῦβ Β6ΙΖῈΓΘ | 
οὗ 6 τθοκ ΒΘΠΘΓΆΙΒ, 
σπᾶνϊεϊ, 8. ῬΡεγξ. βίηρ. Αὐὐὶς 

ζαῦ. 1παϊ]ο, οὗ ῴχτ τα 
στπαν- ίζω, ἢ .-ἰσω, Αἴῆϊο -ἰῶ, 

γ. ἢ. [σπαν-ός, “δηϊηρ, ΙΔ 0 Κ- 
ἱησ᾽"] ὙΠ Θοῆ. [ς8 108] ; οἵ. 
ῬΥΪΤΊΘΓ, ὃ 119, ὃ; 70 ὃὲ ὡαπίϊπσ 
ἐπ, ΟΥ̓́ΥΤπ τραπί οὗ, οἴο. 
Σπάρτη. ης,ἵ. ϑραγία; ἴῃ 6 

οὨϊοῦ οἰζΥ οὗ 1,δοοηΐϑ. 
σπενδοίμ,ν;, ΡὈ͵ΙΕΞ, τοϊᾶ, ορῦ. 

οὗ σπένδω. 
σπένδω, ἔ. σπείσω, Ὁ. ἔ- 

σπεικα, 1. 8ΟΥ͂. ἔσπεισα, Υ. 1τ..:1.᾿ 
Νοαῦ.: 70 ὈοὩ7" οἱ α ἰραΐΐοπ ἴο ἃ 
ἀσίέν.---2, Μ|Ία, : σπένδομαι, 
ἔ, σπείσομαι, 1. 8ΟΥ. ἐσπεισάμην : 
(“Τὸ Ῥοῦγ οὔῦΐ ἃ ἰραϊίζοη ἴο 8 
ον ᾿ ΤΟΥ ΟΠΘ᾽5 56]1ἴ---ἶἴη ΘΟ Πθ6ο- 
ἰἴΐοπ Ὑὔιΐῃ δηοΐῃμοσ : ὨΘΠΟ6) 70 
ἡπαζε α ἐγεαΐψ, ἔσχιζε, οἴο. [ὈΡΤΟΌ. 
δ κῃ ἴο 3ὅ815. τοοῦ ΟΘΗΈΆΑΝΗ, “ ἴο 
ῬΊΘδδΘ᾽᾽ ; 8150, ““ἴο νγαϊῦ οἱ ; ἴο 
Ῥχοβοηῦ 7. 
σπεύδω, ἔ. σπεύσω, Ῥ. ἔσ- 

πευκα, 1. ΒΟΥ. ἔσπευσα, Υ. Ὡ. Τὸ 
τπαζε μαξίε; ἰο πμαξίε, παξίεπ, ξρεεᾶ 
[ακῖπ ἕο ξδηβ. σοοῦ σεῦ, ““ἴο 
ΒΡΘΘΩ͂, ᾿Τ2}Ρ61. 
σπονδ-ή, ἧς, ἢ. [ἴοΥ σπενδ-ή ; 

ἔγ, σπένδ-ω, “ἴο ΡΟῸΪ οὖ 8 1108- 
ὑϊοη.᾽ 1. 4 ἀγῖπλ-οὔεγίπο οτ [ἴδα- β 
ἐϊοπ.---2. ῬΙΌΥ.: Α ἐγδαΐυ, ἃ ἔχ 6 : 
Ῥϑοϑῦξθ 1ἰθαύϊουβ γοσα φουχρᾶ 
οὔὖΟο. ἐμοῖσ. σαὶηρ οΘοπο]ααθσᾶ. 
σπουδ-άζω, Ἔ -άσομαι, Ἰαΐθ 

«ἄσω, Ῥ. (ἐ-σπούδ)-ἄκα, 1. 8ΌΥ. 
(ἐ-σπούδ)-ἄσα, Ὑ. τ. [σπουδ-ή, 
σ"Ββαδίθ, ΘβρΌΥ 655} 170 τπαζὲ 
λαδίε; ἰο δὲ ξασετῖ' ΟΥ Ζεαϊοιιξ. | 
στάδζοι, ων; 566 στάδίον. 
στάδίἴ-ον, ουὅ; ἢ. (ἰτΥορ. Ῥ]ΟΣ, 

στάδί-οι; ων, 1η.) [στάδι-ος, 
““ αἰδηᾶϊηρ ἤστη ̓ (“ Ταῦ ΟΕ 
εἴδη δπ ἤστη ᾿᾽: Ὠ6ΠΟ6) Α8 ἃ χοᾶ 
ειϑ δῖα οὗ Ἰεμσία : αὶ εἰααΐμπα, 

᾿[στρατεύτω, “ 

νΟΓΑ δύλα ΚΥ. 

ΟΥ 5ἰαάετεθὺθ Οὐκ ἔδοῦ, οὕ 8 
ἐγδοῦοη οὐεῦ 606 ἘΠρΊΕἢ ἔοϑθῦ. 
στα-θ-μός, μοῦ, τη. (““ὙΤΒδῦ 

ΒΟ ΒΟΥΙΥΘΒ ΤΟΥ δβίδμπαϊηρ ; ἃ 
εὐδηᾶϊηρ Ρἷβδοθ᾽ ; Π6η06) 1. 

᾿Ομαγίεγ, λαϊίπσ στγουπα, ἐπ- 
Ι ἀὐαιραιανέ ΤΟΥ 50] 19 ΓὙ8, εἰς. ---2. 
Ιη Ῥρουξία: «4 δίαξζίοη ΟΥ τ ξίϊπρ- 
»ίαοε, αὖ ΠΟΙᾺ 86 Κίπρ Βαϊύρα 
ἴῃ ὕΥΔΥΘΙΠηΡ.---3, 4 ἀαὺν᾽ 5 707» 
πεν ΟΥ πιαῖοἶγ, ὈΞΌΒΙΠΥ οὗ ὅ Ρᾶτᾶ- 
ΒΘΔΏΡΈ, 
στασι-άζω, ἔ, -ἄσω, 1. 807. 

(ἐ- στασῶ-ἄσα, Υ. Π. στάσις, 
“ἃ βίδπαϊηρσ ᾿"᾿; Β6ΠΟΘ, “8 Ρασὺγ "; 
Ὦ6ΠΟΘ, τ ἔροϊίοι, βρα 0 ἢ 
Τὸ ὃε γαείϊοιιϑ. ΟΥ δεαϊίϊοι ; 0 Τὰ- 
υοἷέ, γεϑεῖ.---2. Το ψιαγγεῖ, αἷΦ- 
»είε, δε απίασοπιξεϊο. 
στἄσϊάζων, ουσα, ον, Ῥ. 

ΡΙΈΒ. Οὗ στασιάζω. 
στέργω, στέρξω, Ῥ. ἔ- 

στοργα, 1. δοῖ. ἔστερξα, Υ. ἃ. Τὸ 
μαῦε απ αἴεοίίζοτ ΤΌΤ; ἴο ἴουε, δὲ 
͵7οπᾶ ς ἐγ 

στέργων, ουσα, ον, Ῥ. ΡῬΓ͵ΕΒ. 
οὗ στέργω. 
στερέω͵ (-ῶ), 1. στερήσω, 

Ατᾶο στερῶ, Ῥ. ἐστέρηκα, 1. 801. 
ἐστέρησα : ΙΝ Οαπ, [ὃ 107]; 
οὗ, ῬΥΪΙΏΘΥ͂, ὃ 125 : ΤῸ ἀξρτῖυε ο7. 
- Ραϑϑ. : στερέομαι (-οῦ- 
μαι), Ρ. ἐστέρημαι, 1. 80Γ. ἐστ 
τερήθην, ἴ. στερηθήσομαι. 
στερηθῆναι, 1. 801. ἴηξ, 

Ῥδ85. οὗ στερέω. 
στερήσαιμι, 1, δου, ορῦ. οὗ 

᾿στερέω. 
στόλ-ος, ὃν, Ι᾿. [ῸΓ στέλ- 

ος ;. ἔτ. στέλ-λω, ““ἴο οααρΡ᾽] 
( Τῆαὺῦ ΒΟ 15 δαπὶρροϑᾶ᾽ ; 
6:06) 1, 4π’ ετρεαϊέοπ.---2. Α 
7ουγ δι, σΟοΏ7)56, τοιμέε, οἴο.--- 8. 4π 
ΟἸπῦ, 7οττε, οἴο. 

στράτευ - μα, μᾶτος, π. 
ἕο ἕδκο {86 8614 

(“Τδὺ ΒΟ ἢ κότον ὅμ86 8614"; 
Π6Π66) 4π ΑΥ̓ΤΗΜ. 
στρατευσάμενος, , ἢ» ον, 

Ε. 1. 80 Υ. τηϊά, οὗ στρατεύω. 
στρατ-εύω, Ζ,. -εὐσω, Ρ. 

ΝΝδινουν...4..... 



ΨΟΓΑΒύΖΑΜΥ͂. 
(ἐστράτ)-ευκα, Ὑ. τ. [στρατ-ὄς, 
“3 ΕΥΤΩΥ "] 1. Νουΐ.: 70 867 Ὁ6 
ἵπ, ΟΥ 7οἴπ, 6 αὐτὴν; ἰο ἰαζο ἐμέ 
ἤεϊα, τπαῦοΐ, Θἷο. --- 2. ΜΙΑ, : 
στρατ-εύομαι, ἔ,. -εύσομαι, 
Ῥ. (ἐ-στρατ)-ευσᾶμην, Ῥ. 888. ἰπ 
τΤηϊᾶ, ἔογοθ, (ἐ-σστράτ)-ευμαι : 170 
ἕαζο ἰδα Πεα ἴου Ομ Θ᾽ 5 οὐχῃ 56] ; 
ἴο δεῖ 8.5 8. ΞΟΙΑΪΘΥ, εἴς. 
στρατηγ-έω (-ῶ), ἢ. -ἥσω, 

Ῥ. (ἐ-στρατήγ)-ηκα, 1. 8Δ0Υ. (ἐ- 
στρατήγ)-σα,Υ. Ὡ. [στρατηγ-ός, 
“Ὁ ΙΘΔΟΘΥ Οὗ 8 ΔΙΤΗΥ͂, ἃ ΒΌΠΟΙΔ] 
1. ΤῸ ὅδ, ΟΥ ῬτουΘ ἰο ὃ6, α ᾿ἰφα 167" 
ΟΥ̓ απ αὐτῷ ΟΥ σεπεγαϊ.---2. 
ΘΘ6η.: ΤῸ δὲ α σοποῦ αἱ οὗ, ἰοὸ παῦε 
ἕδα σοῃιτπαπα οἷ; 60, 28. 
στρἄᾶτηγ-ία, ίας, ἔ. [ἰἃ.] 

(““ΤῊΘ απ} 1γ. ος., οὗ ἃ στρατηγ- 
- ὅς ᾿; ΒΘΠ66) Θεπεγαἰςπΐρ. 

στρατ-γ-ός, οὔ, ἴῃ. [{ῸΓ 
στρατ-αγ-ὁς ; ἔτ. στρατ-ός, “8 
ΓΙ; ἄγ-ω, ““ἴἢο 1.844] 4 
ἴεαα16})" ΟΥ̓ σογη  α 62" Οὗ απ ΑΥ̓ΤῚ ; 
α σεπεῦαῖ. 
στρᾶτ-ἴά, ἵἴᾶς, ἔ. [δῃοῦμοῦ 

ἔογτη οὗ στρατ-ὄς, “8 ΔΙΤΩΥ"] 4 
οοἰϊδοίεα αΥ̓ ΤῚΣ ΟΥ̓ 7076; α ποδί, οἷο. 
στρἄτϊ-ώτης; ώτου, 1. 

[στρὰτὶ-ἄ, “ΔῊ ΔΥΤΩΥ "] (“ ΟΠ6 
ΤηΒ66 ΤοΥ᾽ 8 ΔΙΊΩΥ͂ "ἢ; Ὠ6Π06) 4 
δοίαϊογ,. 
στρἄᾶτοπεδ - εὔομαι, Ρ. 

8585. 1π τηϊᾶ, ἔογοθ (ἐ-στρατοπέδ)- 
ευμαι, Ὑ. τηϊᾶ, [στρατόπεδοεον, 
“8, οδρίηρ του, 8 ΟΠ} 
Τὸ ἐπεοαπιρ. 
στρατ-ό-πεδον, πέδον, π. 

[στρατ-ὁς, “8 ΔΙΤΩΥ ᾽᾿; (0) οοη- 
ποοῦπρ γΟὟΤΘΙ ; πέδον, “ στοτιπαᾶ 
(“στουμπα Ῥϑὶοηρίηρ ἴ 8 
ΘΙΤΩΥ͂ ἡ; Π6Πη06) 4Ἅ οαηιρὶπο 
στοιπα, σατρ, ἐποατιρηιθηΐ. 
στυγ-νός, νή, νόν, 81. [στυγ- 

έω, “ ἴο Βεῖθ.Ἱ 1. “αίεα, Ππαίε- 
,7.μ|1.---2. ΟἸοοη ιν, ὨΊΟΤΌδ6, οἷα. :-- 
αὖ 6, 9. ΓΟ]. ὮΥ Ιηΐῇ, :--τὸ στυγ- 
νόν, ΟοἱοΟ 6835 ΟΥ ἩΙΟΤ Ὁ 688 ; 
ΒΕ66 δυο ]6 ὃ. 
[1 Στυμφᾶλ-ἴος, ἴα, ἴον, 
81. [Στύμφαλ-ος, ““ ΞύΣΙΩΡΒΔΙ- 
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15) ; ἃ αἰδύσίοῦ οὗ Ατγοδαϊα ἰπ 
ΘΟΘ ΘΙ ΟἼΘΘΟΘ, Υἱῦ ἃ ἤρου, 
τηοπηΐεΐη, δα 18Κ6 οὗ 6 βϑιὴθ 
Ὡ8176] ΟΥ̓́, ΟΥ̓ ϑεϊοησίησ ἰἴο, 
ϑίντιρηαῖιβ; διψηιρΠηαζίαπ. ---τι ΑΒ 
Βαθεῦ. : Σ τυμφάλιος, ου, Π. 
Α πιαῆ ΟΥ διψηιρμαΐιδ; α δίψηρἢῃ- 
αἴίαπ. 

2. Στυμφάλζος, ον ; 866 
1, Στυμφάλιος. 

σύ, σοῦ (([υγΓ. ὑμεῖς, ὑμῶν), 
ῬΙΌΠ. Ῥ6Ι5. Τῇοιι, ψοι ;--- 8 6. 
αὖ. δῃᾶ 800. 5'ηρ. 816. υϑϑᾶ 8150 
ΘΙ σα ΠΥ [δκῖπ ὧο 38:5. ψῶ- 
βἤῃπιαα]. 
συγγεγνεημένος; η; ον; Β. 

Ῥετί. οὗ συγγίγνομαι. 
συγγενέσθαι, 2. δοΥ. ἰηξ, οὗ 

συγγίγνομαι. 
συγ-γίγνομαι, ἔ. -γενήσο- 

μαι, 2. ΒΟΥ. (συν) - ἐγενόμην; 
Υ͂. υυἱᾶ, [ΓΟΥ συν-γίγνομαι; ἴτ. 
σύν, ““πὶῦμ᾿; γίγνομαι, “ἴο Ὀ6᾽ 
1. ΤῸ ὅὃε εὑἰϊ}..---2. Το παῦε απ 
ἐπίογυϊεοι εὐϊίΝ, ἐο ηιδεί., 
συγκαλέσας, ἄσα, αν, ἘῬ. 

1, δ... οὗ συγκαλέω, 
συγ-καλέω (-καλῶ), ἔ᾿ 

-καλέσω, Ὁ. -κέκληκα, 1. δ8ΟΥΙ. 
(συν)-εκάλεσα, Ὑ.-. 8. [ΤΟΥ συν- 
καλέω ; ἔν. σύν, “ τορούπογ᾽" ; 
καλέω, ““ἴο 411 Τὸ οαἰΐ ἰοσεί!!6}", 
αϑϑθηϊδίς. 
συγ - καταστρέφω, τ. 8. 

[ἴοΥ συν-καταστρέφω ; ἔτ. σύν, 
““ἐορσούμου " ; καταστρέφω, “ἴο 
οὐουθ τον ᾽ 1. ἀοῦ.: ΤῸ οὔὐο7"- 
ἰάγοιῦ ἱοσεί67". --- 2, ΜΊα. : συγ- 
καταστρέφομαι, 1. δ80Υ. 
συν-κατ-εστρεψάμην, Τὸ αϑ5ϊ15ἐ (οὗ 
ΟἾΘ᾽ 5 ΟὟ 5617) ἐῶ οὐδ) ἱ7οισϊπς, 
ἔο αἰαὶ ἴῃ τοαιοῖτι, 8ι ΘΟ ΥΎ, εἴς. 
συγκατεστρέψαιντο, 98. 

ῬΟΥΞ. ῬΙΟΥ. 1. 80Υ, Ορῦ. τηϊᾶ. οὗ 
συγκαταστρέφω. 
συλ-λαμβᾶἄνω, ἔ. -ληψομαι, 

Ῥ. (συν)-είληφα, γ. 8. [Ὁ συν- 
λαμβᾶνω ; ἵτ. σύν, ἴῃ “ Δαυρτηρηῦ- 
εὐϊγθ ἴοτοθ  ; λαμβάνω, “ἴο 
8. Κ6᾽᾽ (“Τὸ δκβ ὑπογουρηι]ν ᾽᾽ ; 
ΠΘ6ΠΟ06) 70 ἴαν Ποϊὰ 97, 8εῖζε, α7- 

" δ΄ 
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γεεί, οἷο. --- ῬΑ58. ; 
βάνομοαι, Ρ. (συν)-εΐλημμαι, ἴ. 
-ληφθήσομαι. 
συλ-λέγω, ἢ. -λέξω, Ῥ. (συν)- 

εΐἴλοχα, 1. ΔΟΥ͂, (συν)- “ἔλεξα, Υ. 8. 
[{ῸῚ συν-λέγω; Υ. σύν, “ἴο- 
σοῦμοσ "ἢ; λέγω, “ ἴο. σϑῖμοσ ἢ. 
Τὸ σαΐδμει" ἰοσείἢ 67", σοἰϊεεί, 
συλλέγων, ουσα;, ον, Ῥ. Ἀ͵65. 

οὗ συλλέγω. 
συλλέξας, ἃ ἄσα, αν, Ῥ.1. 8ΟΥ. 

οὗ ̓ άναων 
ἐδυνλυῥω ἢ ξ, -βουλεύσω, 

τὸ νὰ μέσο 1. 80Υ. (συν)- 
“ΡῈ Σ πραοφη Υ. ἢ. 8πᾶ ἃ. [ΟΥ̓ συν- 

“χά "; 

ΘΟΌΠΞ6Ι τὶ "ἢ Δ᾽ οΥ ΠΟΥ ; Π6Π06) 
1. Ναυαῦ.: 4. )δζ. οὗ ΡΕΥΞΟΗ͂ : 
Τὸ οομπδεῖ, ααυῖδε, συ οομηϑδεῖ, 
οἴο.---Ὁ. ὙΠ Τηΐ.: 70 ααυῖΐδε ΟΥΒ6 
ἴο ἅο, εἴε.---2, Αοὗ, : ὙΠ Αοο. 
οὗ ἐπηρ, οΥ ΟὈ]θοξῖτ οἴδαξθ: 70 
τ σοτητηεηα, οἷα.---3, ΜΊα.: συμ.- 
βουλεύομαι, 1, 801. (συν)- 
εβουλευσάμην, (“ΤῸ ΘΟἸΠΞΕΙ ῸΓ 
ΟΠΘ᾽Β 5617 Ὑυῖῦἢ ᾽᾽ διηοῖΠ Υ ; Π6Π66) 
δ. ὝΙΌᾺ Πδΐ. οὗ ῬΕΙΞΟΙ : 70 οοπ- 
δεῖ, αδ ἐμ αατῖσε οἤ.---ἰὉ. ΑἸΟΙΘ : 
Το αϑ ααυῖδε ΟΥ σομηϑδεῖ. 
σύμμᾶχα, ων; 866 σύμ- 

μᾶχος. 
βγῇ μάχομαι, ἔ. μαχοῦμαι, 

ἣν [ἴῸΣ συν- μάχομαι; ἔτ. 
σύν, ἘΣΤῚ ν᾽"; μάχομαι, “ἴο 
Ἐρπξ (Τὸ ἔρῃῦ πῖῦ οὕ" ἴο- 
ΒΕΌΒΟΥ τυ διηοίμου ἢ Ὠ6ΠΟ6) 
70 δὲ απ αἰΐϊν, σοι ἐαετ αίο, οἷο. 

σύμμιἄχ-ος, ον, 84]. [συμ- 
μάχ-ομαι, “ἴο 6 8 81|Υγ᾽ 
Απϊρα, τοπέδαεγαΐες, απαι αν ; 
ολμέίπο ἐοσείμο" εὐἰξδ ΟΠ δ, ΟΥ̓ οπ 
οπε᾿ 8 δ[46:--ϑουη οἴἴτηθβ τὶ ἢ Ὠδῦ. 
[8 102, (3)1; εἶ. ῬΥΊΙΓΊΘΓ, ὃ 106, (5). 
--ὰ5 ϑυῦνεῦ. : 6. σύμμαχος, 
ον. ἢ. Ἂπ αἴϊῳ, ΟΊ δε αΐἴ6.----ἶνς 
σύμμιἄχα, ων, π. ΡΙΠΓ. ΖἼῖπῦ8 
ἐμαΐ αἴὰ ΟΥ̓ Θ0-ΟΡΘΓαΐα τ ΟΠ6. 
συμ.- μίγνυμι (οΥ -ἰγνὕω), 

ἔ, -μίξω, Ῥ. -μέμϊχα,]1. 8ΟΥ. (συν)- 
ἔμιξα, Ὑ. τ΄. [ΤΟΥ συν-μίγνυμι; 

συλ-λαμ.-. 

ΝΟΓ4}» ΔΑ ΛΥ. 

ἦγ. σύν, “108 ᾿ς μίγνῦμι, “ἴο 
χηἶχ᾽᾽] (“ Τὸ τοῖχ τὶ"; Π6Π06) 
ὙΥΠῸῪὺ δῦ. [ὃ 103] ; οἵ. ῬΓΪΙΩΘΥ, 
δ 100,α: Τὸ εὔεοί α ἡωποίίονι ερίεϑι, 

᾿ 7οἴη. 
᾿ς συμμίξειαν, Αἰ, ἴο0᾽ συμ- 
μίξαιεν, 8. ῬΕΙΒ, ΡΣ. 1, 8ΟΥ. Ορῦ. 

᾿ οὗ συμμίγνῦμι. 
συμ-φέρω, ἔ. συν-οίσω, Ρ. 

σνα ον Υ͂. ἢ. [707 συν- 
φέρω; σύν νε΄ - 
] φέρω, “ἐρ, ὑτίηρ Υ, Το ὑτίης ; 
τοσοίθσ, οο]ϑοῦ,᾽" δίς. ; Ἠ6Π06) 
Βλδ θδῦ. [ὃ 1021; οὗ, ῬΙΙΓΊΘΥ,. 
8106, (α): 76 δε φγιμεῖο; ίο δε 
Ῥγοϊίαδιε ΟΥἩ αἀναπίαφεοιιδ ὕο 

σύν, Ῥ͵Ιορ. συ ἀδί. ΟΗΪΥ : -: 
1. ἩΥέϑι; ἐοσείιεγ" ΟΥ αἴοπ ερἰ).-- 
ΟΝ οοππεχίοπ, ΟΥ̓ Θοοηχωποίίοη, 
[ 
σὔν-ἄ δύκέω (-αδικῶ), τ. π΄ 

[σύν, “ἴῃ οοπήππούίζοη τῇ ᾽ ; 
ἀδικέω, “ἴο ἄο στοηρσ᾽᾽] ὙΠῸ 
ΤΠ) αἵ. [8 109] ; οὗ. ῬΙΙΤΩΘΥ, ὃ 106,6 : 
7Τὸο αο το ἴπ οοηετιοίϊοτ, ττὰ 
Δ: ΠΟἴ ΠΟΥ ; ἕο 7οἷπ Ὁποῦ Υ ἐπ 
ΤΡΙΤΌΤΩ, εἴα. ἡπ-αὖῦ 6, 27 τοῦ σῦὔν- 
ἀδικεῖν 15 ἃ Βα Ὀβύδητν 8] 1ηξ, οὗ 
66ῃ. 6858 ἀθροπαθηῦ οῃ ἐκ [ἢ 1δ8, 
1] ; 566, 8150, ΔΙ 1016 ὃ 
ὀύν-ἀκολουθέω ς ἄκολ- 

ουϑθῶ), ζ. -ακολουθήσω, Ῥ. -ηκολ- 
όδναι 1, Δ0Υ. τηκολούθησα, ς ἢ ΡΣ 
[σύ ἀκολουθέω, 
τς ἡνή ἼΟΠον { Το ΤΟ ]Ο ἴο- 
ΒοίΒοσ " ; Β6Π06) 70 ἀσοοτιραη. 
συν-ἄάπειμι, Υ͂. Π. [σύν, 

“τοσοῦβεσ ᾽; ἄπειμι, ““ἴο ἀ6- 
ρατῦ Τὸ ἀοράτγί, οὐ φο αιραν, 

ἀερατέ ἐοσείμε" ντῖθ ἀπ οῦμοσ ; 
αἱ ἔμε βαπὶὲ ἐΐπιε. 
σὔνἄπϊέναι, Ῥ͵Ι685. ἱπῆ, οὗ 

συνάπειμι. 
σύνδειπν-ος, ον, τῇ. [σύν- 

δειπντος, δάμεν δὰ δννωλτα ο 
(“Ομ αἰϊπίησ ἐορσοϑίμοσ τιν ἢ 
ΔΙΠΟΥΒΟΥ ; ὮΘΠ06) 4 ,σιεξί, οἷο. 
σὔνεγενό μην, 2. 8οΎ. ᾿πᾶ. οὗ 

σνγγίγνομαι. 

σὕνειδέναι, ᾿πξ, οὗ σύνοιδα ; 
866 σύνοιδα. 
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σύν-ειμι, ἔ, -ἔσομαι, γ΄. π. 
ἢ"; εἰμί, ““ἴο Ὀ6᾽ 
Το δὲ εὐἰΐδ ΟΥΘ. 
συνελαμιβανόμνην, ἱτηροτῇ. 
ἃ, Ρᾶββ. οὗ συλλαμβάνω. 
συνελθών, οὔσα, ὃν. ἘῪὉῪ2. ΒΟΥ, 

οὗ συνέρχομαι. 
συνέμιξα, 1. 8ογ. ἱπᾶ, οἵ 

συμμίγυῦμι. 
σὔν-έρχομαι, ἔ. ελεύσομαι, 

Ῥ. -ελήλὔθα. 2. Ξ0Υ. -ἦλθον, γ΄. Τηϊᾶ. 
[σύν, “ Τορσούμοσ᾽ : ἔρχομαι, ““ἴο 
ΟΟΠΘ᾽ ἢ 1. 70 ςΟΉϊ6 ἰοσείῃο)", 
αϑϑοηιδῖ6.---2, Το ηιοοί, ἤαῦε απ 
ἐπίογυΐϊειν, οἷο. 

συνεστρατοπεδευόμην, 
νν:- ἱπᾶ, οὗ συστρατοπεδεύο- 

συνηκολούθησα, σὺν - 
Ὠκολούθουν, 1. 807. «πᾶ 
ἱτηροσῇ. πᾶ. οὗ συνακολουθέ:. 
συνῆλθον, 2. 8ογ. ἱπὸ. οὗ 

συνέρχομαι. 
συνθέμενος,η; ον. Ρ. 2. ΒΟΥ. 

τηϊα. οὗ συντίθημι 
σύν-οιδα. Ῥοτῇ, ἱπᾶ, οὗ ΟἾΞΟ]. 

συνείδω (566 εἴδω), Ξηα πιϑρᾶ 85 8 
Ῥ͵Ε5.  υ. ᾿. [σύν, ““ τ ἢ "ἢ ; οἶδα, 
ει Ἐπον ἢ (“Τὸ Κπονν τὶν 
ΟἿ Θ᾽ 5 561: Πθποθ) ὙΠῸ δῦ. οὗ 
τ ῆθχῖνο ὕΤΌΠ. : ΤῸ ὃ6 σοηϑοϊοιι5 ἴῃ 
ΟἿ ̓ 8 δεῖ; ὅ, 7. 
συνου-σΐᾳ, σΐας, ἔ. Γ[0Υ 

συνόντ-σια; ἴΥ. συνών, συνόντ- 
ος. Ῥδτῦ. ὑγϑϑ. ; σύνειμι, ““ἴο Ὀ6 
πῃ" (“Α Ῥοΐπρ τὶν 8η- 
ΟΥΠΟΥ 07) ΟΥΘΙΒ : θη.) 4 
ηιδοίϊησ ἴου ΒΗ Ῥάτροξθ; α τοη- 
ΤΥ Θης6, ἱπέογυϊειρ, οἷο, 
συν - . τίθημι, ἔ, -θήσω, Ῥ. 

-τέθεικα. Υ. ἃ. [σύν, ““Τοσούμοτ᾽"; 
τίθημι, “ἴο γ»πῦ᾽] 1. Ἀοῦ. : Τὸ 
»εέ τ μαρρεβήρατρα ΜΙᾶ.: συν- 
τίθεμαι, 1." Δ0Υ. συν-εθηκάμην, 
Ὡ. 86. -εθέμην, (“Τὸ γΡαυὺ το- 
ΒΈΥΒΘΥ ΤῸΤ ΟΠΘ᾽5 5617; ΠΘΠΟΘ) 
ΤῸ αστῖεε ΟἿ, σοποίηαθ. 
σύντομ, -ος, ον, 8]. [7ῸΥ 

σύντεμε-ος ; ἔτ. συντεμ,, τοοῦ οὗ 
συντέμ-νω. ““ἴὉ οαυὖὺὸὸ Ξ5ποχὺ 
( Οπὖῦ 5ῃοτὺῦ᾽" ; Ποποθὴ) Οὗ 8 
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τη ΒΟΩ͂, οἔς. : Οὐη οἶδο, αἰγ οί, οὗὸ, 
ΞΟ (ΟΟΙΏΡ. : συντομ-ώτερος) ; 
ΞῈΡ. : συντομ-ώτατος, 6, 22. 
συνῶν, οὔσα; όν, Ῥ. ῬΡῬΥ͵65. οὗ 

σύνειμι. 
συ-σκευάζω, ἢ. -σκευάσω, 

1, Δ0Υ. (συν)-εσκεύᾶσα, Υ. ἃ. 
[ἴῸΥ συν-σκευάζω ; ἔτ. σύν, “ἴο.-.. 
σού τ "᾽ ; σκευάζω, ““ἴο ῬΙΘΡΩΙΘ 
07" ΥΩ ΚΘ τϑϑαγ "͵Ὶ) (“ΤῸ ῬΥΘΡδΥΟ, 
ΟἿ" ΥΩῊΔΚΘ ΤΟδαγ, ΟΥ̓ φυὐύϊηρ ἴο- 
σοῦμοΥ ᾽ : Ποπσ6) 1. Αοῦ.: 7Ὸ 
ραεοξ μἴῷὸ Ὀδρσαρο.--2, ΜῬΙΑ. : συ- 

᾿σκευάζομαι, 1. δΔοΥ. (συν)- 
Ι εσκευἄᾶσᾶἄμην, 10 Ῥαεςΐ τῷ ὈασσαΡΘ 
ΤΟΥ ΟΠ Θ᾽ 5΄ ΞΘ], 
συσκευασάμενος, ἡ» ον; 

Ἐ. 1. 8οΥ΄. γᾶ. οὗ συσκξυάζω. 
συ-σπουδάζω, ἢ. -σπουδᾶσω, 

Υ. ἢ. [107] συν-σπουδάζω; ΤΥ. 
σύν, ““τορούμου᾽"᾽; σπουδάζω, ““ἴο 
Δ ΚΟ Παβὺθ᾿ 7 (“ΤῸ τῇβκο Παβίβθ 
τοσοῦ  Υ ̓"᾽ τὶ ποῦ Υ ; ΠΘΠΟΘ6) 
Τὸ “0-Ο»ε7 αἱ χραϊοιιῖψ, οἷο. 
συ-στρατηγός, στρἄτηγοῦ, 

τὴ. [{ΠῸΥ συν-στράτηγος ; 5. ἘΓ σὺν, 
ἐΎΙ ἢ ἢ; στρατηγός,“ 8 ΘΘΠΘΥΑΙ᾽ 
(“Ομ ὙΠῸ ἰ5. ἃ ΘΌΠΟΘΓΆΙ τὶ} ᾽ἢ 
ΘΠ ΟΥΠΘΥ : Ὠ6η66) 4 7εἸ1]οιῦ-σδη 67 αἱ. 
συ-στρατοπεδεύομαι, Υ 

τηϊᾶ. [ΠΟΥ συν-στρατοπεδεύομαι ; 
ἘΞ σύν, “᾿ ἐοσϑῦμοτ ᾽"᾽ ; στρατοπεὸδ- 
εὐὔομαι, ““ἴο ΘΠΟΔΙη0᾽} ΤῸ 6η-" 
δα} ἰοσεί 7" υσὶ [ἢ δ πού  Υ. 
σφάξω (Αὐίο σφάττω), ὥ, 

σφάξω, (Φ. ἔσφακα), 1. Β80Υ. 
᾿ ἔσφαξα, γ. 8. 70 5] αμοηΐο7", 5ϊαν, 
ΑἸΠ [ἀξὶπ ἕο βὅδηβ. χοοῦ ΚΒΉΗΑΡ, 
“ἐἴο ΟΈΥΎΘ, Βα Θ ΘΓ -ἢ 
σφάξας, ἄσα, αν, Ῥ. 1. 80Υ. 

οὗ σφάζω. ᾿ 
σφόδρ-α, ἅν. [δᾶἄγνουθίδὶ 

ῃθαῦ. Ρ]ᾺΓ. οὗ σφοδρ-ός, ““6χΧ- 
οοσβῖνο 7 Εἰ χοθεϑιυοῖψ, ἐασσεραϊησῖυ, 
τον σγοαΐψ ΟΥ̓ ηιιοῇ. 

σχεϑδία, ἔας, ἔξ. Α γα, Ποαὶ, 
σχολ-ᾶξζω, ἢ. -ἄσω, Ῥ. (ἐ- 

σχόλ)-ἄκα, 1. ΔοΥ. (ἐ-σχόλ)-ἄσα, 
Υ. π. [σχολ-ἥ, ““1οἴδτιγα ἢ 70 δ6 
α Ἰοῖϑιι),6; ἰὸ παῦο [εἰδιι7} ΟΥ̓ ΞΡαΥῈ 
ἐΐη6. 
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σώ-ζω, ἵἕ, -σω, Ρ. (σέ-σω)-κα, 
1, ΔΓ. (ἔ-σω)-σα, δ ἃ. [σῶ-ς, 
δέ 896] 1, Αοῦ,: ἃ. 70. πιαξὰ 
8α 76; ἰο βαῦξ, ἀεῖέσαν. οἴο.---Ὁ. 70 
ἄεορ δαΐο, Ῥγ 6867 06. ---- 2, Ῥα55. : 
σῶ-ζομαι, ». (σέ-σω)-σμαι, 
1, δου, (ἐ-σώ)-θην, 1. Υ. “θήσο- 
μαι, 70 ὑε βαυεα, οἷο.---83, ΜΊΑ. : 
σῶ-ζομαι, ἔ. -σομαι, 1. ΒΟΥ, 
(ἐ-σω)-σἄμην, Τὸ δαῦδ οπε᾿ 8617; 
ο σεΐ ἰο ΟΥἩ γόαοσὶ α ρίαρσε 7 δαζείῳψ; 
ίο σεΐ οἵ δαχεῖψ. 
σωθείς, εἶσα, ἕν, Ῥ. 1. δΔοΥ. 

Ῥᾶϑῷ. οὗ σώζω. 
σωθῆναι, 1. 8Δ0Υ. ᾿ξ, Ῥᾶ53. οὗ 

σώζω. 
Σωκρᾶτης, εος ους, Π. 

Α'οογαίεα ; ΟἿ οὗ πῃ86 ἔγθ ΟὝΘοΚ 
ΘΘΠΘΥΆ15 ὙΠῸ ὙΘΥΘ ὑΥθΘΟ ΠΕ ΥΟΤΙΒΙΥ͂ 
Βοὶζϑᾶ ὈΥ ΤΙΒΒΑΡΏΘΓΉΒΒ ; 566 ὅ, 
81. 
σῶμ,α, ἅτος, ῃ. Α δοάψ. 
σῶος, α, ον, 84]. ϑωε, ἴπ 

βαζείψ. 
σωτηρ-ία, ίας, ἔ. [σωτήρ, 

“ἃ ῬΥ͵ΥΘΒΟΥΎΘΥ τ ΤῊ ἰπῃΐηρ 
Ῥογίαϊπίηρ ἕο ἃ σωτήρ᾽᾽"; Π6ΠΟ6) 
Ῥγεδογυαίζϊζοτ,, δα7οΐῃ. 
σωτήρ-ἴος, ἴα, ἴον, 861]. [1ἃ.] 

(““ Ῥοχίαϊηϊησ ἴὁ ἃ σωτήρ᾽) 
Ο᾽υϊης »γ εβογυαίζοα, αδογταϊησ 
δαζείψ. 

τά-δε, ποτ. 8η4 800. πρϑαῦ. 
ΡῬΙΏΣ. οὗ ὅ-δε. 
τάλ-αντον. ἄντου,". (“ Τπαῦ 

ὙΠΟ ὈΘΔΥ͂Β ΟἿ ΟΔΥΥΪΘΒ᾽ἢ᾿ ; ὮΘΠΟΘΘ, 
“ἐ ὈΒΊΘΠ06 ᾽ οὗὁἨ 8 ῬΑ ΟὗὨ 5Ο0Θ1685 ; 
ἬΘΠ06) 4 ετρεῖσηξ οὗ ΤΩΟΠΘΥ; ὦ 
ἑαϊοπέ, σου ῦῃ 2431. 1ὅ5. οὗ ἘΠΡΊ ἢ 
ΤΩΟΠΘΥ͂ [τοοῦ ταλ, δκίῃη ἴο β6η5. 
γοοῦ Ὑτ., ““ἴο ῬΘΆΣ ». ὍΈΏΘΠΟΘ 
4150 1,δῦ. ἰο1-10]. 
τἄμι-εύομαι, Τ. -εύσομαι, 

1, 8οΥ. (ἐ-ταμι)-ευσάμην, Ὑ. Τηῖ 
[ταμίτ-ας, ““Οὁγ86 ΜῺῈῺΟ οτὖϑ ὈΡ᾿ ἴῃ 
ΟΥ̓ΘΥ ἴο ἀΐβρθῃβθ, εἕσ. ἢ ὮΘΠΘΘ, 
4. Εἰ Υ ὈπΓΟΥ ᾽᾽ 2 ΠΘΠΟΘ, “ἃ 
ΓΩΔΠΆΘΟΥ ᾽ ΤῸ ἡαν.τ αν γοριμϊαίο, 
εοτίγο, οἷο. 

ΝΟΓΑ͂ ΒΟΣΑ ΡΥ. 

Ταμιώς, ώ, τι. Τ7αηιῦε; δὴ 
Ἐρυρίίδη, ἃ πδίϊνα οἵ ΜοΙΡἢΠΪ5, 
ὙΠῸ Ἰοϊηθρᾶ Ογγαβ, δηᾶ μδᾶ {16 
οΟΥητηδηα οὗ 5 βορῦ. Ὅροῃ ἴπο 
ἀραΐῃ οἵ σγτιιβ Ταιηῦβ ἢρᾶ ἰηΐο 
Ἐργρῦ, γΏΘΥΟ ἨὨ6 τγὰβ Ραῦ ἴο ἀρδίῃ 
ὈΥ Ῥβδτηση ἸΏ τ|8, 
τάξεις, ιος, Αὐξο εως, ζ. [ἔογ 

τάγ-σις; ἴτ. ταῦ, τοοῦ οὗ τάσ- 
σω, “ ἴο ΔτΥϑηρσο᾽ (““Αἢ δ81- 
ΤΑΠσΙησ; Ὦ6η66) Οἱ πβοϊαϊοχβ : 
1, 4 αἀγαιυΐησ τρ ἵπ ΟΥ̓ΘΡ ; {πὰ 
ΟΥΔΟ7 ΟΥ̓ αἰβροδίέϊοπ, οὗ δπι ἄΥτην. 
- 2. Ογάαδ)", {{πΦ, τα. --τ 3,.Α 
»οβί, ΟΥ »ῖίαςε, ἴῃ ἴπ8 11πη6 οὗ δῇ ὁ 
ΒΙΥΤΩΥ͂. 
τἄπεινός, ἡ, ὄν, 8]. 
(Τα. ἨΘΠΟΘ) Πμμρὶφα, φεὖ- 
πιϊδδῖυδ. 
ταράσσω (Δύο ταράτ- 

τω), ἔ. ταράξω, 1. 80Υ. ἐτάραξα, - 
γΥ. ἃ. 7Τ0 αἴφέιτγο, αστίαίς, ἹΠΘΌΠΘΥ 
ῬΒΥΒΙΟΔΠΥ ΟΥ̓ τα Ὠ 8110.--ῬΆΒ5. : 3 
ταράσσομαι (Δἰῦο ταράτ- 
τομιαῦ), Ρ. τετάραγμαι, ῬΙΠΡοΟΥΥ. 
ἐτεταράγμην 1. 8ΟΥ. ἐταράχθην, 
1, ξ, ταραχθήσομαι [αξκίη ἴο 348. 
τοοῦ ΤΗΑΞΒ, ““ὕο {γοι}16᾽) ; ἴῃ 
σϑπβδαῦϊνο ἴοτοθ, “ρ οδιϑα ἴο 
ὕΧΘΙΩ]6, ἴο ἔυισ θη «ὦ ἢ 
τάσ-σω (ΑὉῦῖο τάττω), ἢ “ 

τάξω, Ὁ. τέτᾶχα, Ὑ. 8. [0 Υ τάγ- 
σω; ἔτ. "τοοῦ ταὺὴῇ 1. Αοΐ. : 
ἃ. Τὸ αἾἼ7αῆ76 ΟΥ̓ 8εΐ ἔπ ΟΥ̓ 6. 
-- Ὁ. Οὗ βοϊάϊθυβ : 70 ἄγαι τρ 
ἴπ| {ἶπ6 ΟΥ ἦπ ΟΥ̓67' ΟΥἨΎ ϑαΐ{16.---: 
Ο. 70 »ροϑί, ίαΐζίοῃπ. --- ἃ. Τὸ 
ΟΥ̓ 67, εογππαπα, οἷο. --- 6, 70 
αρροϊπί.--.-2. Ῥαββ.: τάσσομαι 
(Αὐο τάταθθοι, Ὁ. τέταγ- 
μαι, 1. δοΥ, ἐτάχθην, ἔ. ταχθήσο- 
μαι [ακίη ἴἤο β8η5, τοοῦ ΤΑΚΒΗ, 
1 ΤοΥσ6 οὗ ““ ἴο ῬΥΘΡΆΙΘ, ζουτη ᾽. 
τάττω; Υ. τάσσω. 
ταῦρος, ου, τὰ. (““ ΤῊΘ ρστοϑῦ, 

ΟἿ" ΒΊΤΟΙ Θ᾽, ἙΠΪΤΉ 8] ̓ ) 4 διε [ἀκῖπ 
ἴο ὥδηβθ. δέδια ΟΥ̓ δίμωϊτα, 
-- ΣΡ ΒύΤΟ σ᾽ ἢ; ΏΘΠΟΒ ϑέδαι7"- 

“ἃ Βύγοηρ' ΒΟΥΒΘ ς 
Ἔ: ταῦτα, ποΙη. 
ποιυῦ. ΡΙΠΥ͂, οὗ οὗτος. 

84 800. 



, 

ΨΝΟΓΑ͂ΒΟΖΑΛΥ͂. 

2, ταῦτά, σομίν, {γ, τὰ αὐτά; 
Β66 αὐτός. 

ταύτη; δᾶν. [δἀγοτΐβὶ ἴδηι. 
ἀαῦ. βίηρ. οὗ οὗτος, ““ὑῃ15.1 15 
ἐμιὶδ τσαῦ ΟΥ γ᾽ ϑΡεοί, 
τάφ-ρος, ρον, ἴ, Α αἰίολ, 

ἐγεπεὴ [τοοῦ τα, ἔοππαᾶ ἴῃ θάπ- 
τω, " ἴο ὈΌΙΥ ᾿᾿; 88 50, 16 4}1Υ, 
“ῷ, Βυτγγίηρ ἐπίηρ,᾽" ἴ.6. ἃ. ΡΙδοθ 
ἴπ ΒΟ ἕο Ῥαὺ {86 Ἰαϑὺ Γουηϑίηβ 
οὗ ἐμ ἀθϑᾶ : δι πἃ ΠΘΠΟΘ, ΘΘΏΘΙΆΠΠΥ, 
85 δσἴγϑη δου. Τηθ τοοῦ τα 
᾿ 56 1 ΡῬΘδυΒ ἕο Ῥ6 δκὶῃ ἴο β8η8. 
τΤοοῦ ΤΑΒΗ, ΟἿ᾽ ΘΑΜΒΗ--- ὙΠ 6} 08 
ΒῬΑΜΒΗΉ-ΑΥΑ, ““ἴο σαῦμου ᾿" ; 80 
ἐμπδὺ θάπτω 5Θ6ΙῺ5 ὕο ΒαΥΘ οὐἹρὶη- 
ΒΠΥ ἱπυρ] θᾶ ““ ἴο βϑῦ υ,, 07) 00]- 
Ἰϑοῦ,᾽ ἔμ6 5065 οὗ ἃ ΘΟΥ̓ΌΞ6, ΔΘ 
15 Ὀδὶπρ Ὀαχηῦ, ΟΥ 6 ῬΌΤΡΟΒΘ 
οὗ ἀφροξιθιηρ Π ΘΓ ἴῃ [Π6 ΟἸ ΠΟΤΑΤΎῪ 
ΤΥ, ΒΟ Ὑγ85 Ἰαἰᾶ ἴῃ 8. Ὀ]806 
ἅπρσ ἴῃ π6 στοιπᾶ, δηἃ ἐΠ6η 08 
ἕο Πδυθ ρϑϑβθᾶ ἰηὗο πῃ 6 Θ'ΘΠΘΙΆ] 
τηθϑηΐηρ οὗ ““ἴο ὈΌΥΥ,᾽ ΟΥὁ ἀδροδὶῦ 
ἰπ ὅδ φυΎΓδΥθ, ἐ.6. ““ὑῃ6 ἅπρ 
ΠΣ ᾿ 

τάχ-ος;, εος ουὅς, ἢ. [ταχτ-ύὔς, 
κα κ». (“Α ΡῬοΐῃρ βιυ τ᾽; 
Β6Π66) ,ϑισὶγέπε8ς, δρ6οά. 
ταχύ, κἄν. [Δἀνογθῖαὶ πϑαῦ. 

οὗ ταχύς, “ αἀπΐοῖκ} Ομίοζιψ, υδγν 
8001) 

τέ, οοπὶ]. Απᾶ: --- τέ... τέ 
(καί), δοίμ . .. απᾶά [ΠἸΚ6 Τιαῦ. 
απ6, δκίη ἴο ὅ8.8. οἦα, “ 4ηα ᾽]. 
τέθνηκα, ρΡετῆ, ἱπᾶ. οἵ 

θνήσκω. 
τεθυμωμιένος, ἡ; ον, Ρ. ῬΕΙ͂, 

Ῥβ885. οὗ θυμόω. 
τεθωρακισμένος, ἡ; ον, Ῥ. 

Ῥοσῇ. Ῥαξβ. οὗ θωρακίζω. 
τεῖχ-ος, εος ουὅς, Π-. Α τὐαῖϊϊ 

[8ο6. ὕο ΒΟΙη6 δκίῃ ἴο ϑὅδῃβ. τοοῦ 
ΤΑΚΒΗ, ““ἴ0 ῬΥΘΡΘΙΘ Ο7" ΙΌΥΤΩ,᾽ 
Βα 50 ““{μ6 ὑξπίηρ᾽. Ρτθραυθᾶ ο)" 
ξουτηθα ᾿ἢ :--δοοὶ ἰο οὔμουβ, δκίῃ 
ἕο ϑὅβηβ. τοοῦ ὉΤΗ, ““ὕο 5͵ΤΩ687,᾽"} 
Βα 50 “Ὑ0ὋὉΠ6 ὑμῖηρ' 5 Θα Τα Ο7" 
Ῥ]αβυογοα ᾽. 
 τελευτ-ἄάω (-ὥ), ἢ, -ἥσω, Ῥ. 
(τε-τελεύτ)-κα, 1. 807. (ἐ-τεὰλ- 
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εὐτ)ὴ-σα, Υ. τι. [τελευτ-ἥ, “80 
οῃα᾿᾽" ; ΠΘΠΟΘ, “ ἀδείῃ " ΤῸ σοΉϊ8 
ἕο οπεἷξ πᾶ ; ἴο αἰ. : 
τελ-ευτή, ευτῆς, ζ. [τελ-έω 

6 ἴο, Βῖη (ΓΑ διεῖθοῖσρ,"»." 
ὮΘΩΟΘ, “8 δηαϊηρ ᾽᾽ ; Π6ΠΟΘ) 
Ἐπα οΥ 176, ἀεαίλ. 
τέλ-ος, εος ους, Π.: 1. 4π 

πᾶ ;---ἶἰτι Δαν ὉΪ8] ἴοσοθ, αὐ ἐμὲ 
ἐπα, αὐ ἰαβδέ; 8, 26; 4, 18.--ῬἬ,, 
(Ἡϊρμοϑὺ βὐβίΐοη οὐ" οἵἴἶπορ᾽" : 
ὮΘ6Π06) Ῥ]ΠΥ. : Μᾶασιείναΐε8, 8.5 
Βοϊᾶϊησ ὕμ6 ἱσμιοϑὺ βύδυϊοη Ο7" 
ΟΠοΘ ἴῃ ἃ βίδζο ;-- αὖ 6,14 ΔρΡΡΙ θα 
ἴο ὑπ ϑραγίβδῃη ἘΡΏΟΥΞ. 
τεσσᾶρ -ἄ -κον- τα (Αὐίο 

τετταρ-), πῦτῃ. 86]. ἱἰπηᾶθ0]- 
Ῥογίν [τέσσἄρ-ες, Αὐὐίο τέττἄρ- 
ες,““ ΣΟῸΧ ᾿᾿; (α) σομπθούηρ'᾽ ΥΟὟΤΘΙ ; 
κον-τα ; 866 πεντήκοντα ; ̓ ἰῦΘΥΔΠΠΥ͂ 
“ἐ γγουϊαθᾶ υῖῦ ἔΟῸΥ ὕθ 85 ̓7]. 
τεταγμένος, η; ον; ΡΒ. Ῥογΐ, 

Ῥ855. οὗ τάσσω. 
τετρωμένος, η; ον, Ἐ᾿ ῬΕγῇ. 

ῬΑΞΒ, οὗ τιτρώσκω. 
τετταράκοντα;; 566 τεσ- 

σαράκοντα. 
τέττἄρ-ες (Αὐίο τέσσ, ρ-), 

ας ΠΠΤῊ. 841]. ὈΙΠΤ, ΖΦ οι" [αἀκίη ἴο 
Ξδηβ, οἠαΐξι7"; οἵ, Ταῦ. απϑδὺποτ]. 
Τευθρανία, ας,ἴ. Τειέλγαηπία: 

ὑπ πϑτὴθ οὗ 8 ὕο ἐπα αἰδύγιοῦ 
ἴῃ Μυβίβ. 
τῇδε, ἕκτη. ἅδ᾽, βίῃηρ. οὗ ὅδε. 
1, τι, πδαῦΐου οὗ τις, ᾿μἀ6δηϊ6, 
ὦ. τί, τουΐοῦ οἵ τίς, ἱηδου- 

τορϑύϊγα ; υϑρᾶ δᾶανου ὈἾ8}}υ, γὴν 7 
Ἐπ αρα ας. Τ ΑἸ Ναΐα, δ 

Ῥουβίϑη σουθυΐηρ ΤΟΥ ὑπ6 ᾿οϑᾶ. 
ΤῊΘ ὑΐαγ ΟῚ ὈΥ ὑπ6 Ῥουβίϑη 
ΚΙηΡΒ γαβ βὺ δ ἀηα ἀρτὶρῦ (8568 
ὅ, 28) ; ὑμεῦ τιβοᾶ ὈΥ ὑπο Βα δ᾽ οῖβ 
611 οὶ ὕ::6 546 οὗ π6 μϑϑᾶ, 1Κ6 
δι ἸοοβΘ οδῷ [Ῥϑυβίϑη ὑγοσα]. 
Τίγρης; ἡτος, ΤΏ. 7.6 ΤίΟτ᾽, 68 

ΟΥ ΖΤΊΟΥ δ; 8 ΥἾΥΘΥ οὗ Αβῖβ, πο ἢ 
αἀοΥγοα 105 ΠΘΤῊ6 ἔΤΌστη ἐΐβ σαρία 
οαγτοηῦ [Ῥασβῖδη γοσὰ -ῷ “8 
ΔΥΥΟῪΝ ᾽]. 

τί-θη-μιυ, ἢ. θήσω, Ὁ. τέθεικα, 
1, ΘΟΥ, ἔθηκα ([ου πα ΟΠ]Υ ἴῃ 1π- 
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ἀϊσαῦϊνο τηοοᾶλ), 3, 5ΟΥ, ἔθην, Υ. 8.: 
1. Αοὔ. : 70 ρει, ρίαξςσε, οἷο.---2, 
ΜΙᾶ,: τίτθε-μαι, ἢ. θήσομαι, 
1. 80Γ. ἐθηκάμην, 2, 8ΟΥ͂, ἐθέμην. 
--ΑὈϑ στὐῦ. ὑ.1, : ὙΠῸ ὅπλα : ἃ. 
Τὸ βίαςξ ΟΥ̓́»ὶϊ6 αΥ̓ἼΠ8. --- Ὅ. Το 
σεί ἁπᾶδῦ' αγηιδ [ἸΘσ  ΠοηΘα δ θᾶ 
εἰσθησίμοηθδᾶ ἔσγοση τοοῦ θε, ακίπ 
ἴο ὅδηβ, τοοῦ ΗΑ, “ἴο ρευῦ᾽. 
τιμᾶσθαι, Ῥζα68. πῇ, ῥᾷξβ8. οὗ 

τιμάω. ᾿ 
τιμ,-ἄω (-ὥ), ἢ, -ἥσω, Ῥ. {(τε- 

τίμ)τ-ηκα,1. ΒΟΥ. (ὩΣ: τίμ)-ησα, Υ.8. 
[τἴμ-ἡ, “ΒΟΟΣ 7 70 Ποῖα ἴπ 
Ποποιιῦ), τβρεσί, ΟΥ̓ τεσατά; ΐο 
μοποιι", Θἴοα. --- ῬΡΑ55. : τῖμ-άο- 
μαι (- ὥμν,α.), Ῥ. (τε-τίμ)-ημαι, 
1. 800. (ἐ-τιμ)-ἤθην, ἔ. -ηθήσο- 
μαι. 
τιμ-ἤή, μῆς, ἴ, [τί-ω, “ἴο 

ΒΟΠΟΌΓ᾽᾽ "ἢ Ταῦ πο Ποη- 
ΟὟΥΒ᾽᾽ ; ΠΘΠ66) 1. Πἤοποιι7, 68- 
ἐεεηι, 7᾽6β5Ρεοί.---2. Καπᾶ, αἰσητίῳ. 
τιμωρ-έω (-ὠ), ζ. -ἥσω, Ῥ. 

(τε-τιμώρ᾽)-ηκα, Υ. ἃ. [ττμωρ-ός, 
““ΔΥΘηΡΊηρ ᾽] 1. Αοὔ.: ΤῸ αὐέησε. 
2. Ῥαββ. : τμωρ-έομαι (-οῦ- 
μια), Ρ. (τε-τιμώρ)-ημαι, 1. 801. 
(ἐ-τιμωρ-)-ἤθην, -ηθήσομαι, Τὸ 
δε υἱδὶίεα εὐἰίῃ, Ῥεπιδηπιεπέ, 0 δὲ 
»ιεπιβῆεα. 
τιμωρηθῆναι, 1, ΔΟΥ. 1ηΐῇ, 

Ῥδ88. οὗ τιμωρέω. 
τιμωρ-ἴα, ἵας, ἔ. [τιμωρ-έω, 

“τὸ δυθηρθ᾽᾽ Ῥεησέαποε οΥ ΔΩ͂ 
ὑμΐηρ ἀ0η6 ὙτΟΡδ ; ρμη ἢν δηΐ. 

1. τις, τι (66η. τινός), ἴπ- 
ἀοῆηϊΐθ ῬΥΟη. : 1. ϑοηιθ, ατ1}.--- 
Α5 ϑαυθπῦ. : ἃ. Μαϑο. : (84) 5΄ηρ,: 
ϑόπια οπθ, απὸ οπ6.--- (Ὁ) ῬΙΌΥ. : 
ϑοηιθ ῬΕ7 807.8, 801Π6.---Ὁ. Νιουΐῦ. : 
ϑοηπιείμίπ ; απμίμῖπο.---Ὡ. Α 267". 
ἑαΐη ῬΘΥΞΟΙ 07) ὑϊηρ᾽ ; 5016 ΟἿΒ 
ΟἿ" οἰ ε;".---3, ὙΠ ΊΓᾺ αα]οοξίγος, τὸ 
ΤΊ ΚΘ ΘΙ 1655 ῬΥΘΟοῖξα ἴῃ ΓΠΘΙΥ 
τΤηθαηΐηρ : ὁποῖόν τι, Ἡγλμαΐ ζϊπα 
ΟΥΓ ἐμῖπο βοουθῦ", ὠλαΐβοευεῦ ἀϊπα 
47 ἐλῖπσ; 2, 2. 

2. τίς, τί (6εη. τίνος), ᾿ἱπέογ- 
Τοῦ. ΤΙΌΠ. Ἐλοξ ωὠρ᾿αΐ3---ΟΥ τί 
ἴῃ δαγνθυ 81 ἴΌτοΘ, 566 2. τί.---αϑ 

ΓΥΟΟΑ ΒΔΑ ΚΥ. 

Ξαρδῦ, : ἘΡΛΟΥ͂ ὡωδλαΐί ᾽;-- 
ἰολιαι ̓  «ολιαί ἐλείπρ ̓ ---οῦ δ, 10 τὴ! 
ἄλλο τὶ ἄν ΞΌΡΡΙΥ γένοιτο. 
Τισσαφέρνης, εος ους (ὕοοα. 

᾿ Τισσαφέρνη, ὅ, 8), τῇ. Ζ7|5:α- 
Ῥλεγπες; ὃ Ῥογβίβϑῃ ΠΟΌΪΘ, βδῦσαρ 
οὗ Οδυῖα, ΒΌτ ΟΥττιβ ὕοοῖκ ἢ 
Πΐτ ὉὩΠΩ͂ΘΥ ΘΟΙΟΌΓ οὗ ἔΥοηἀ3ηΐρ, 
Ὀπὺ ἴῃ τοϑ ὑμπγοθρἢ ἔθδασ οὗ 
Ἰθαυΐϊηρ πἴτη ὈθηΪϊπᾶ, ἘΤ5βα- 
ῬΏΘΙΤΘΒ Βοοῖ Ῥοχοοίνϑα Ὁπμδῦ 86 
Ῥτορδσδίϊουβ τηϑᾶθ ὉΥ ΟΥΤῸΒ 
ὙΘΥΘ ΟἹ ἴοο ΙΔΥΓΡῸ ἃ 560816 ΤΟΥ Β΄5 
οβίθηβι 16 ῬαΥΡοΟβθ. Ηρ ὕμοζοῖοσο 
ρα ἴο ὑμ6 Ῥουβίδῃ οουχῦ, δηᾶ 
θαυθ Αὐΐδχϑυύχοβ ΒΟ ᾿ΠΥΟΥΤη- 
αὐΐοῃ, 85 16 τη ἴο Ταΐῖβθ ΤΟΥΟΘΒ 
ἴο τοϑὶβὺ ϊβ Ὀσούμου. 
τιτρώσκω, ἔ, τρώσω, Ῥ. τέ- 

τρωκα, γ.ἃ. 70 τοιπᾶ. τ Ῥ8β5. : : 
τιτρώσκομαι, ν. ζκίς τ μαντ 
ΡῬΙυΡοτῇ, ἐτετρώμην, 1. 8ΔΟΥ. ἐτρώ- 
θην, ἴ. τρωθήσομαι. 

τοι, ομοϊτο γρατίϊοϊα : 1. 
ΤἈΘΤΈΓΟΥΕ, . αοοονγ αἸπσῖυ.---2. ὕποα 
ἴῃ βύσθησύῃοηΐηρ 80 ΦΒΒΟΤ ΟΠ, 
εἰς.  7παφεᾶ, τη ἐγκωΐῃ, οἴο. 
τοιάδε; 5866 τοιόσδε. 
τοιγαρ-οῦν, 

““ ἐῃουθῖοσα ; ὙΥΒΟσ ίοσθ," εἴς. 
βυσθησυῃοηραᾶ ὉΥ οὖν, ““ὕΠ6η ἴῃ- 
ἄροα " ΖΆΦΡ 7 ἐπαξεᾶ; ὠὡὐεγε- 
7076 ἡπαδοαᾶ. ᾿ 

τοί-νυν, δᾶγ. [τοι, ““ 6 76- 
οΥΘ᾽᾽ ; ϑηῃο ΐο νυν, υϑορᾶᾷ ἐπ 
“ βγη ρ ΠΘηΪησ ἔογοθ ᾽ : ΒΞ 
ΤΉΆΦΡΟΓΟΥ6, αζοογ αϊπσὶμ. -- Ὡ, 15π- 
αεεᾶ, τογῖϊῃ, ἐγ. 
τοιόσ-δε, τοιά-δε, τοιόν-δε, 

Δ]... [τοῖος. ““5Π0} ᾽ἢ ; 6 16 δε, 
τιξϑᾶ 1) ““ ΡΜΡΥΕ ΝΕ ἔοτοθ 
ΟΥ̓ φιμεῖ α ἀϊπα, βογέ, ΟΥ παίεγ6.--- 
Α5 ϑυγεῦ.: τοιάδε, π. ΡΥ: 
ϑμοῦ ἐμῖποβθ 885 ὕμεβθ :--- λέγειν 
τοιάδε, ἰο βρεαΐξ βμοΐ {πῖποϑβ τῶ 
ὕμποβθ τυ 9ῺῸ]Π]Ονγ, 1.6. ἰο {δε 
͵7οϊ]οιυρῖησ εξ εεῖ, ᾿ 

τοιοῦτος, τοιαύτη, τοιοῦτο, 
6εῃ.: τοιούτου, τοιαύτης, τοιού- 
του ; Ταῦ. : τοιούτῳ, τοιαύτῃ» 
τοιούτω, εἰς. ἄρχῃ. Ῥτοῃ. Οὗ δυοῖ 

δᾶν. [τοΐγαρ. 



ΨΡΟΓΑ͂ ΒΔΑ Υ͂. 

εἰπα, παίμ) δ, ΟΥ̓φιαϊί ; διοὶ.-- 
ΑΒ5 ϑανεβῦ. : τοιαῦτα, ων, π 
ΡΙαΥ. ϑμοῖ, ΟΥἩ δμοῆ Βῖν ἐμιίπρϑ. 
τολμ-άω (.-ὦ), ἢ, -ἥσω, Ῥ. 

(τε-τόλμ)-ηκα, Υ. Ὡ. [τόλμ-α, 
“ ἀαγίπρ', ὈΟΙᾶ 655 ὙΥῚ 1πῇ. 
Τὸ λαῦὸ ἐδ ἀαγίησ, δοϊαη685, ΟΥ̓ 
σοι ασ6 ὕο ἅο, εἴς. ; ἰο ἀα7ὲ ἴο 
0, εἶς. 
τολμήσων, ουσα, ον, Ῥ. ζαῦ. 

οὗ τολμάω. 
Τολμίδης, ου, μι. Τοϊηιϊᾶε5 ; 

80) ΟΥ̓ ΟΟΥ ἴῃ ὕΠ6 ΔΙΤΩΥ͂ οὗ ὑΠ8 Τϑη 
ἸΒοσυβαηᾶ, 
τοσαῦτα, τοσούτων ; 566 το- 

σοῦτος. 
τοσόσ- δε, τοσή-δε, τοσόν- 

δε, δᾶγν. [τόσος, ““50 τηϑηγ᾽): 
δε, Θποιδϊο φῬαγύϊοιθ, ἀϑθὰ ἰὴ 

ἐς ΒΕ ρ  ΠΘηΐηρ ΤΟΙΌΘ᾽ ἢ 1, 30 
πιαπῦ.---. δὸ ζει. 
τοσοῦτο ; 

ΠΟ. 4. 
τοσ-οῦτος, αὔτη, οῦτο, δα]. 

[8 βίσοησιοηθα ἔοστη οὗ τόσ-ος, 
“50 ΤΟ} ἢ 1. ,δϑὸ ηιμοῖ, 80 
σγεαΐ.---2. ΟἵὨ ὑἰγὴθ : 80 Ἰοης; ᾿ βὲ 
4, 2ῶ8 τοσοῦτον χρόνον 5 ὑπ8 Α0ο. 
οὗ ““Ὀατεαύίζου οὗ ἐΐτηθ ᾿᾿ [ὃ 99] : 
οὗ, ῬΥΐηθΣ, ὃ 102, (1). --8. Οἵ 
ὨΠΤΩΌΘΙ ἢ 8. ὸ πιάηῦ. --- Α5 
Ξαθδὺ. : τοσαῦτα, τ᾿. ΡΥ. 80 
ταην ἐπίποο; ὅ, 1δ; Ὀαυῦ ὅ, 18 
τοσαῦτα 15 8 86].---Ὁ. 80 ζδιυ.---- 
4. Οἱ αἰπουπῦ: 80 ηιμοῇ :--ττοσ- 
οὔτο, πουῦ. 5βίηρσ. ἴῃ δᾶγνθυ δ] 
ΖΟΥΟΘ : Οπΐψ 80 τοῖο, οπἷν ἰδε8 
πμοσῇς ἐδιιι5 Κα 7. 
τότε, βαν. 4{ ἐλαΐ ἐΐπιθ, ἰδ εη. 
τοὔνομα -Ξ ΞΞ τὸ ὄνομα. 
1. τούτῳ, ἀδῦ. 5βίηρ, τῆϑ80. 

εηᾶ πθαῦ. οὗ οὗτος. 
2, “τούτω. ΠΟΙ. 18]. Τ830. 

οἵ οὗτος ; . 6. 80. 
τράγ-μα, ἡμᾶτος (ΤΠΟΞΟΥ 

ΡΙΌΤ.), ῃ. [τραγ; ἃ τοοΐ οὗ τρώγ- 
ω, “ο οϑὐ᾽] (““Τηδὺ ΒΟ ἢ 15 
οαύθη "᾽: Ὠθησ6, υυὶῦ ΤΟοΥΘ 06 
ἴο 88 5Θοομα ΘΟΟΌΤΞΘ εὖ δ ΘηΐοΥ- 

- ἑαϊητηθηδ) Ὀ]ΠΥΤ. : Δϑισφοί-ηιδαΐβ, 
αἀφδϑογί. 

8660 τοσοῦτος, 
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πραχός, ᾿ εἴς ν 68. 
( Βουρη᾽"; Ὦ6η66) Τῃ γσοΐοθ: 
Παγδὴ, μηρί φαξδαηξ, οἷο, 
τρεῖς, τρία ((6ῃ, τριῶν), 

ΠΤ. 86]. ὈΙΥ. 77,66 [ακίῃ ἴο 
ΞΔΗ5. ἐγη, ““ ὑγχοο ᾽ Ἶ. 
τρέπω, ἔ. τρέψω, Ῥ. τέτροφα 

ἃ Πα τέτραφα, 32. 80 Υ. ἐἔτρᾶπον, 
γ. 8.: 1. Αοἵὔ. : ΤΌ ἐπ}; ἰο αἴνον 
[τόσα ὃ ΟΟΌΪ56, Εἴδ. --- 2. ΜΊΑ, : 
τρέπομαι, τῇ τρέψομαι, 1. ΒΟΥ. 
ἐτρεψᾶμην, 2. 80Υ. ἐτραπόμην, ΤῸ 
{7 ΟΥ δείαζε οἸ δ᾽ 5 5617. 
τρι-ἃ -κον- ται πῦστ. δᾶ]. 

ἰηᾶθ01. ΤἼὶρίψ [τρεῖς, τρι- ὧν, 
“ἐ [ὮτΘ6 ᾽"᾿; (ἃ) σοηπρϑούηρ᾽ γΟΎΤΕὶ : 
κον-τα, 8686 πεντήκοντα ; 11 ΘΥΆΙΠΠΥ͂ 
« ΡῬτουταθα λ.219.} ὕῃτθθ ἔθη5 1} 

τρι-α-κόσ-ἴοι, ἵἴαι, ἴα, ΠΏΤΩ. 
ΟΥ̓Δ] 86]. Ρίαγ. ΤΉγ 66 ππαγοα 
[τρεῖς, τρι-ῶν, ““ ἴ8166 " ; (ἃ) 
οομπϑοξζηρ σόνγοὶ : κόσ-ιοι [5 
ῬΓΟΌΘΌΪΥ ΕΥ̓. Θ6η5. φζαί-α, “48, 
Βαηᾶγρα,᾽ τἰῦἢ Οὐθθκ Ὀ]υτγ. 
ΒΗ ἴοι, εἶθ. (εἴ, Ξξ8}5. ᾿ραή- 
σπαςαῖϊῖ, ““ ἔνθ Βυπαγχοᾶ 7), δῃᾶ 
50, 1ἰὔουα ν, “ ρΡογίαϊηϊηρ ὕρ Ο7" 
οοηϑδβίϑυϊησ' οὗ ὕΥ68 Πυ πα γθαβ᾽᾽]. 
τρῖ-τος, τη: τον, 86]. [τρεῖς, 

τρι-ῶν. “ ὕμχοθ Ἢ. 4 εν ρα 
δὰ ὑῆτοΘ " : Πθη66) 7217 ἃ :---- 
τῇ τρίτῃ (ΘΌΡΡΙΥ ἡμέρᾳ), οτ ἐδ6 
ἐδιγαὰ ἀαν; 8, 2δ; δῦ. οὗ ΤΊμη6 

[δ 106, (5). 
τρόπο-ος, ου, ΤΏ. [ΠΟΥ͂ τρέπ-ος ; 

ΤΕ τρόπῳ, “10 ἀπε 7 ΓΑ 
δασπΐηρ, ὕπγη ᾽ 2 ΠΘ6Π06) 1, 4 
τα, ΤπαΉ 67, τποᾶδ. --- 2, Ρῖ8- 
»οδιζϊο, οΠαγ αοἕθ7), ἐθη1}67", οἴο. 

τυ(γ)χ- -ἄνω, Ἔ “τεύξομαι, Ῥ.- 
τετύχηκα, 1. 8ΟΥ͂. ἐτύχησα, 2. ΒΟΥ. 
ἔτῦχον, ν. ἃ. 8 τι: ἹΤΤΟΡΝ τς ὦ 
Αοῦ, : ὙΠ ΟὈ]Θούϊνο θη. : 7ΤῸ 
σεΐ, οὐίαϊη, γηθοί εὐἱΐ,, οἷο. --- 2, 
Ναυῦ. : 8. ΤῸ οἤαῆοο, ΟΥ παρῃὈθη. 
-ἸΠ ΡΟ ΞΟΙΔ] " ἔτυχεν, τέ Παρρϑη- 
εα, τὲ ἐπαποεᾶ.---Ὦ. ἘΌΠ, ὈΥ Ῥαγῦ. 
ἴῃ ΘΟΠΟΟΙα τ ει θ]θοῦ οὗ γοΓὉ : 
Τὸ μαρρέη ἕο ὉΘ, εἰς. [τοοῦ τυχ 
ΟΥ̓ τυ ἰβ ὕΥΙῸ. δκὶπ ἴο 3818. 
τοοῦ ΤΑΚ 55}, ““ἴο Ζ8ΚΘ6 7]. 
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τυρός, οὗ, τ. Α ελιδέεε, 
τῦὔχεῖν, 2. ΔοΥ. ἰηΐ, οὗ τυγχά- 

Ψνω. 

τύχ- Ἢ; ἢ, ἔ, [τυχ, τοοῦ οὗ 
“ἄνω, “ ἴο ΟἼΔΠΟΘ ΟἿ ὨΔΌΡΘΩ ᾽} 

(“ Ταῦ ὙΠΟ ΟἸΘΠΟ65,᾽" εἰς. ; 
ἢ6π06) ὄδλαῆςε, γονίῳπο, ἵμεῖ, 
ὙΠΟ ΠΟΥ βοοᾶ ο7" Ὀδά. 
τυχών, οὔσα, ὄν, Ῥ. 2. ΔοΥ. οὗ 

τυγχάνω. 
τῳ (δμο 10) ἔοι τινί, ἃαΐ. 

βίηρ. οἵ τίς. 

ὕδἄτος, 56ῃ. εἰηρ. οὗ ὕδωρ. 
ὕδωρ, ἄτος, ἢ. Ἠζαΐε" [ἀκῖη 

ἕο ὅδηβ. μάαη, ““ ΑΊΟΣΥ κ᾿ 
ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς, 

ΡΙΏΥ, οὗ σύ. 
ὑμ-έτερος,. ἔτερα, έτερον, 

ῬΤΌΠ. ΡΟΞ5. [ὑμ-εῖς, “γα, γοι 
(““ Οὗ, ογ" Ὀοϊομρίηρ ἕο, γομ᾽᾽) 
Του) » 3|0117,8. Ν 
ὕτπ- -.-ἄγω, ἔ. -ἄξω, 2. ΒΟΥ. 

-ἡγᾶγον,Υ͂. ἃ. [ὑπό, ““ ὉΥ͂ ἄορτθοβ; 
ἄγω, ““ἴο 1.6 1. ΔοΡ.: Τὸ 
ἰεαᾷ!, ΟΥἩ ρα οπ, ὃψ αἀφοτεέξ, ΠΤ 
δ ΠΏ16, οἴο. --- 2, ΜΙᾶ. : ὑπο 
ἄγομαι, 2. 8071. -ηγἀάγόμην, 
(Τὸ Ιοϑδᾶ οἱ ὈΥ͂ ἄθργυθοβ,᾽ εἴς., 
ΤΟΥ͂ ΟἿ Θ᾽ 5 5618 07") ΟἸΘ᾽ 5 ΟὟ δᾶ- 
γαηΐασα ; Π6η06) 8. 70 τηδιατοιι8- 
ἐν ἵπάπςα, ἐσ οὐαί ἰο Ῥεγδμαάε. 
Ὁ. Τὸ ἱζσου οἷἱέ 85 8ι βυ σσοβίοη, 
50 88 ἴο ΘΔ ἃ ῬΘΥΒΟῚ ΟἹ ἴο 5ΔΚ, 
εἰς. 
ὑπ-ἄάρχω, ἔ. ὑπάρξω, 1. 80Υ. 

ὕπηρξα, Υ. Ὠ. [ὑπ-ό, ιϊπουῦ 
ἔοΥΟΒ ; ἄρχω, “ ἴο Ὀεφίη ᾽] 1.: ἃ. 
Το δέσέπ. --Ὁ. ἙοΠᾶ. ὈΥ Ῥϑτύ. ἴῃ 
σΟΠποοχα, τὶ ππαήθοῦ οὗ ὙϑτὉ : 
Τὸ δεσίπ ἀοὶϊηρ ο7" ἴο ο.--2, 
(““ Τὸ οοΐῃϑ 1ἰηΐο Ὀαΐηρ᾽᾽ ; ὨΘΠ06) 
8. Το Ρε.---Ὁ. ΜᾺ δῦ. οὗὨ Ρεσ- 
ΒΟΠ ; 70 ὕ6, ΟΥ̓ δεϊοπῦ, ἰο οπε; 1.6. 
ΓΠ6 Ταῦ. Ὀοΐηρ ομδηρθᾶ πο 6 
Ἐηφ. Βαρ]θοῦ : 17, οὔο., λαῦε :-- 
ὑπάρχει νῦν ἡμῖν, ΓΝ ἐξ ποῖῦ ἴο 
τ, 1.6.., τ1Ὁ0΄ὲ ποῖρ μαῦε [ὃ 104, Ὁ] ; 
οὗ, ῬΥΠΊΟΤ, ὃ 107, ὅσ. 
ὑπάρχων, οὐσα, ον, Ῥ. ῬΓ͵ΓΕΒ5. 

ΝΟΓΑΡΌΖΣΔΑΛΝΥ. 

οὗ ὑπάρχω :--τοιούτων ὑπαρχόν. 
των, Θ6ῃ. ΑἈ5, [ὃ 118], δι Ὧ4; 
οὗ, ῬΙΪΤΊΘΥ, ὃ 125. 
ὑπέρ ὑσθρ.: 1. 1 6 6η. : 

δ. Οὐεν,, αϑουε.----Ὁ, Βενοπαᾶ, αὔουδ, 
μῖσλοῦ ὦρ ἱμαπ.--2. ΜΙᾺ Ασα. : 
Βεγοπᾶ.---3, Τῇ σΟΙΡΟΒΙ 05 : ἃ... 
Ανουε.---, ΜΒευοπᾶ.τττο, Οὐδ". τ 
ἃ. δον [ἀκῖὶπ ἴο ϑδηβ. τραγ-, 
““ ΔΌΟΥΘ ᾽Ἶ. 
ὑπέσχετο, 8. ΓΕΒ. βίη. 

2, ΒΟΥ, ἰηα, οὗ ὑ δι ΜΜΘΟΝ. 
ὑπεσχόμην, 2. 80γ, ἱπᾶ, οὗ 

ἐγ τ. 0....ὦὅ 
πήγετο, ὃ. βίῃ. ἱτηροσῖ,. 

ἱπᾶ. τη]. οὗ ὑπάγω. 
ὑπηρετ-έω (-ῶ), ἔ. -ἥσω, Ῥ. 

-κα, Υ͂. Ὡ. [ὑπηρέτ-ης, “8 
βούυδηῦ᾽") ; 566 ὑ της) ὙΠ 
θδῦ. [ὃ 105, (4)1 ; οἴ. ΡῬΥΪΠΊΟΥ, 
8106, (4): Τὸ βεγυό, αφεῖεί, αἰὰ, οἔοι 

ηρέτον, Τῇ. 

ΕΓ ̓  (ΑΒ ΘΥ-ΤΟΎΨΟΥ ᾽᾿; Π6Π66) 
1. Α ςεγυαηΐ, αἰίεπἀαηί.-.2. Απ 
αϑϑιδίαπέ, αἰαᾶε7', οἷο. 
ὑὕπ-ισχ-νέομαι (-νοῦμιαι), 

ἔ, (ὑπο)- -σχήσομαι, Ῥ. (ὑπ)-ἔ 
μαι, 2. ΒΟΥ. (ὑπ)-εσχόμην, Υ. Τ216. 
ἴσγοσ, [ὑπό, ““ππᾶεγ"; ἴ ἴσχτ-ω, 8 
ΟΟἸΔίοσαῚ ἴοστη οὗ ἔχω, “ἴο 
ΒᾶγυΘ᾿᾽᾽ ΟΥἩὨἁ “ ΒΟΙ4 (““ ΤῸ Πᾶν ο7 
ΒΟΙᾶ ΟΠΘ᾽5 5617 συ Π 667 ᾽ 8η ΟὈ]Ρἃ- 
ἰΐο, δίς; ὮΘΠ06) 70 ὠπαείαζα, 
ἔησασε, ὉΡΟΠῖξΕ, 
ττό (ροΐοσθ δῃ δβϑρίγαϊθα γον- 

Εἱ ὑφ᾽), ὕσερ.: 1. ὙΠῸ 6 εη.: ἃ. 
ὕσπαε)", δεπεαῖ)ι.--Ξ: Ὁ. ΟΥὨ [86 αρσϑηῦ : 
Βυ, ἐὰγοιρῆ.---Ο, ΟΥ̓ 8 ἔβεπησε, 
εἰς. : ὕπαρ ἐμὲ ἱπῆμεπσο ΟΥ̓, ὃν, 
ἐμ γΦισἢ.---2ἃ. 1 Ὁ δῦ.: ὕπαεν. 
--3. 108 Αοο.: ὕπαε" [ακίη ἴο 
5818. τρα, “ ὉΠΑΩ͂ΘΣ : 
ὑπο-ζύγ-ἴον, ἴου, Ὡ. [ὑπό, 

“ΠΟΥ; ζὕὔγ-όν, “8, γοΚΕ᾽} 
(“ ππδῦ ΒΟ ἴ5 ὭΠΟΘΥ {π 
ΤΟΚΘ "᾿; Π6Π06) 4 δεαξίο 7 ἀγατπσῆΐ, 
ΟΥ δωεγάσπ; α ἀγαμσλέιηπίίπιαϊ ;-- 
αὖὺ 2,1 ὑποζύγια, ΡὈΙΌΤ, ἐδ Κεβ 8 
γοιδ 1ῃ βίηρ. [ὃ 82, α]. 
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ὑπολᾶβών, οὖσα, ὄν, Ῥ. 
2, 807. οὗ τ γ8...- 
ὑπο-λαμβᾶνω, ἔ. πλήψομαι, 

Ῥ. (ὑπ)-είληφα, 2. 6Δογ. (ὑπ)-ἐλὰβ- 
ον, Υ͂. 8. [ὑπό, ““ἾΤᾺΟΤ πα ρδγ᾽": 
λαβμβάνω, ““ἴο δ κ6᾽᾽ (“Τὸ 8 Κ6 
ἔΥΌΤΩ ὈΠΩ͂ΘΥ 07) ὈΘΙΟΥΤ "ἢ : ΘΠΟΘ, 
“ὁ ἴο δ ΚΘ ἘΡ, ἐδ Κ ὁ. οπθ᾽ 5 Ῥδο κ᾽"; 
ΠΘΠ06) ΟΥὨ ῬΘΥΞΟΙΒ ΤΟΡΙΥΪΠ 5: Τὸ 
ἕαζε τῷ ἃ ῬΘΥΒΟΙ ; 0 ἱπίεγτερί, 
ὄχγεαξ ἴ ὩΡΟΉ, ἃ ῬΟΥΞΟΙ. 
ὕπο- -μαλακίζομαι, γ. Ρα 85. 

[ὑπό, ““στδάμδ!γ "ἢ; μαλακίζο- 
μαι, ““ἴο Ὀ6 βοξξεποᾶ᾽ (Τὸ Ὀ6 
ΒΥΘΟΠΒΗΥ βοζίθηθα" ὈΥ͂ οοτγατᾶ- 
ἴοθ, εἰς; ὮΘΠΟΘ) 7Ὸ δεοοηιθ, ΟΥ̓ 
σγοιυρ, ἐπηϊὰ ὃῳ α6 07,668. 
ὑπομαλακιζόμενος; Ἢν» Ο»» 

Ῥ. Ῥταβ8. οὗ ὑπομαλακίζομαι. 
ὑπο-πτέμπτω, ἔ. -πέμψω, 1. 

ΒΟΥ. (ὑπ-ἔ)-πεπψα, Υ. 8ἃ. [ὑπό, 
““1ὴ 85 ὉΠ 0ΘΥ-Π5ηἃ ΤῊΘΏΠΘΥ᾽" : 
πέμπω, “ ἴο Βοηῃ "1 70 βεπὰ ἵπ απ 
πο παπα ΠπαΉΉΘΥ; ἰο βδεπαὰ ἴπ- 
διαϊοιιδῖν, ΟΥ̓ αϑ α ξΡῦ. 
ὑποπέμναιεν. 8. ῬΟΙΞ. ΡΙῸΤ. 

Ἔς ΒΟΥ, Ορῦ. οὗ ὑποπεμπω. 
ὑπ-οπτεύω, Ζ, -οπτεύσω, 

1, ΒΟΥ. -ὠπτευσαςΥ͂. ἃ. [ὑπ-ό, ““Ὀ6- 
- ποδί" : ὀπτεύω, “1Ἃἢ΄᾽Ὁ 566᾽ 

(“Τὸ 566 Ῥθηθαίμ᾽") : Βθῆοθ) 70 
διιϑρεοί, Ξε πἶξεο, οἷο. 
ὑποπτεύων, ουσα, ον, ΡΒ. 

ΡΓ63. οὗ ὑποπτεύω. 
ὑπο-στρέφω, ἢ, -οστρέψω, 

1, δου. (ὑπ-ἔ)-στρεψα,. Υ. τ. [ὑπό, 
“ΠΥΡΟῚ ὈΠΟΘΥ;; στρέφω, ““ἴο 
ἔθση ᾽ (“Τὸ ἔπη ΤΌΤ τη ο γ᾽"; 
ΠθησοΘ, ““ἴο ἔπ 5ῃοσὺ τουπαᾶ᾽" : 
ΠΘΠΟΘῚ 7ΤῸ δαῇῖε, εἰπαο ;---ὖ 1,18 

- αιῦδουῦ ΠΟΩΤΟΥ ΟὈϊθοῦ. 
ὑποστρέψας, ἄσα, αν, Ῥ. 

. 807. Οὗ ὑποστρ 
οὗποχ. ος; ον, δα]. [ἴοΓ ὕπεχ- 

ὑπέχτω, “ἢ᾽0 ΒΟΙα 
ὉΠΘΟΥ Ἢ (“ Ἠδε]α Ὁπαο γ᾽"; Π6Π 66) 
ὙΠ Ὲ δῦ. [ὃ 102, (4)1; ᾿ξ, Ῥεῖ- 
ΤΩΘΥ, ὃ 106, (4): διυδ)οερί ἕο, ὩΠΑΦΙ" 
ἐλε εοηέγοιῖ φῇ. 
ὑποψία, ἴας, ἕ, [Ξεὑπ-οπ-σία ; 

ἔΓ. ὑπ-ό, ““ΞΘΟΙΘΕΥ "; οσ, τοοῦ οὗ 
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ὄπ-τομαι,“ ΤΟΊΟΟΚ αὐ) (“΄ ΑἸοοΚ- 
ἰπσ αὖ Βϑούϑγ 0)" 5Κδποοἢ"; 
ὮΘΠ66) δέν 5, δι ϑριοϊοτι. 
ὑπώπτευον, ἱτηροσί. ἱπᾶ,. οὗ 

ὑποπτεύω. “ 
Ἀχνυσα κθ ἄς, ἴ. [ὑστεραῖ- 

“αἴθ, ποχὺ"Ἱ 7 πεοχί ΟΥ 
 οϊιοιοίπιρ ἄαν; ἐκθ ὩἸΟΤΤΟιῦ. 

ὕστερ- ον, ϑδᾶν. [δαἀγυθσῦϊαὶ 
πϑαΐ, βίησ, οὗ ὕστερος, “Ια΄οΥ᾽}] 
(“Αἰ Ἰαξου ὑἰτηθ ᾽΄; Π6Π06) ΑΠ[}Ἔον- 
ἐραγ 8 :--τ-οὺ πολλῷ ὕστερον, ποΐ 
πεῖ, αὔίογισαγας, δον εν αγί6ν- 
τρα} 5. 
ὕστερος, α, ον, ΘΟ. 886].: 

1. Οὗ τη : ζαΐεγ", αὐ7ί6)".---, 
Οὗ ογάᾶβθυ, Ὁ]80θ, εξ. : Οὐοηιΐησ 
ΑΥΪΘΥ' ΟΥ̓Ϊαίε)":---οἱ ὕστεροι, ἔδιο86 
οοηπῸ ἰαίεγ), 1.6. ἐδ ΤῊΝ » Ν ν᾿ 
ὑφ- -οράω (.ορῶ), ἔ Ὰ ἰσγοβ.. 

ὑπ-όψσομαι, Υ. 8. [ὑπ-ό (566 ὑπ- 
0), ““ΒΘΟΙΘΟΙΥ ᾿ : ὁδράω, ““ὔο 566 
ΟἿ᾽ ἸΟΟΚ αὐ (τὸ ΙΟΟΚ αὖ 5Ξ6- 
ΟΥ̓ΘΟΥ Ο07᾽ ἈΞΚΘΠΟΘ ᾽ἢ ; ὨΘ6ΠΟΘ) Το 
ϑιεβρεοί, 
ὑφορῶν, ὥσα, ὧν, οομ τ. Ῥ, 

ῬΥΕΒ. οὗ ὑφοράω. 
ὕψ-ος. εος ουὅς, π. [ὕψ-ι, ““ὁἢ 

ΒΡ" Ποϊσῆΐ; -- αὖ 4, 12 ὕψος 
15. ὑμ8 Αοο. οὗ ὕμ8 “ Μίβαβατο οἵ 
ΡΒ δ [δ 991» ΘΕ ῬΈΠΗΡΕ, 
δ 102, (2). 

φαι-δ-ρός, ρά, ρόν, 88]. 
(“ ΒΒΙηΐησ, Ὀθδτηΐηρ "ἢ ; 6106) 
Οὗ 6 οοπηΐθηβποβ : βεαηιης, 
ΟΥ γααϊαπέ, πῖΤΕ ἼΟΥ, εἶς. [κῃ 
ἴο 88. τοοῦ ΒΗΑ͂, “ἴο 5ηϊπθ᾽:; 
(δ) 15 Θρθηῃθίϊο :; ρός, ἃ 5 ΠΧ]. 
τθέαν, ῬὈΙ͵ΙΕ5. ὁρέ. οὗ φημί. 
φα(ῶν-ω, ἢ. φανῶ, Ῥ». πέ- 

φαγκα, 1. 80. ἔφηνα, Υ. ἃ. (1π 
οαθβαύννα ἴοτοθ : “ΤῸ τηϑκθ τὸ 
ΔΡΌΘΑΥ "ἢ; ὨΘ6Π06) 1. Αοὐ.: ΤῸ 
ὀγὶπρ ἰο ἴἰσ]ιὲ, ἰο δἤοιν, βῆοισ 7ογ ), 
αἰδρίαν.---2. ῬαΒ5. : φαίνομαι; 
Ῥ. πέφασμαι, 1. 807. ἐφάνθην, 
2. 80ΟΓ. ἐφάνην, 2. ἔ, φανήσομαι : 
8. Τὸ δὲ 8δέῃ ; ἴο ἀρρΡεα7' ΟΥ̓ δὲ 
υἱδὶδίς.---Ὁ, Τὸ 8έεηι, ἀρρέαῦ.--Α, 
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ΟΥ γἱοῦβ, δέ: ΤῸ δὲ δγοισὴξ ἴο 
ἰἰσλί, ἰο δὲ τηιαηϊζεδί, οἷο. ---ἃ, 
10} Τηΐ, : 70 ἀρ»έεαγ" ἰο δ, Θζἴα.--- 
6. Ἐο]]α, ὈΥ͂ Ῥαχύ. 'ἰῃ οοποογᾶ 
τὶ Βα Ὀ]Θοῦ οὗ νου : 76 δε, οἴο., 
ευἱαοηίϊν Εὸ δηᾶ ξο; ὅ, 38, εἴε. 
[τοοῦ φαν, 1.6. φΦα, εὐτοηρσιπμοηρᾶ 
Ὀγ ν; δίῃ ἴο ϑὅδη8. σχοοῦ ΒΗΆΑ͂, 
“" 10 ΔΡΡΘΩΥ ᾽Ἶ. 
φάλαγξ, αγγος,ἴ.: 1. Α {ἴπε, 

ΟΥ̓́ ΟἿ 67" ΟΥ̓ δαί; δας ]6- αΥ̓Τ αἡ. 
--2. Α ρλαΐαπξ, ἃ οΘοτηρδοῦ ὈΟΑΥ͂ 
οὗ ατὐϑοκ ᾿ηΐβηΐτσυ.--- 3, 4 σαπιρ. 
Φαλύνος, ου, τη. λαϊμπιιξ; 

ἂ' ΟΥ̓ΘΘΚ Ποσαϊὰ βρηῦ ΚΓ ΤΊξβα- 
ῬΏΘΥΠΘΘ ἴο ῃ6 ΟὝΘΘΚ ΖΟΥΟΘΒ : 
αἴζογ 1,7. 
φαν- ερός, ερά, ερόν, 88]. 

[φΦαν, τοοῦ οὗ φα(ῶν-ω, “ἴο 
ΒΟΥ "7(“Τηδῦ ΣΟ 15 ΒΠοχῃ ᾽᾿; 
ἨΘΠΟΘ) 1. Οἶδα, υἱδῖδῖο, ηιαπίζεδί. 
--2. ὙΠ εἰμί, εἴς., τι Ῥατῦ. ἴῃ 
ΠΟΠΟΟΤΙΩ͂ ἢ ϑυθ]οοῦ οὗ σοῦθΞΞ 
φαίνομαι, τὶ Ῥᾶτῦ.; 566 φαίνω, 
Π0. 2,6: ΤῸ δε, οὔο., ευἱαεηπέϊν 50 
Δα 50 -ππστέργων φανερὸς ἦν 
οὐδένα, (λὲ τπαϑ ευἱαφηίίῃ ἰουΐπσ πὸ 
ΟἾ6, 1.6.) λ6 ευἱαεηπέϊν ἰουεα πὸ οπ6, 
ΟΥ̓ ἐέτραϑ ουϊαεηπέ ἱμαΐ με ϊουεα πὸ οπε. 
ΤῊΪ5 τηοᾶθ οὗ οοπβύστιούϊουι τὶ 
φανερός, δῆλος, εΕἴξ., Τὰ35 υϑξροᾶ ὉΥ 
6 ΟὙΘΘΚΒ ἐπξέβδα οὗ 88 ἴτ- 
ῬΘΙΒΟΏΔ] οοπῃδὑσπούϊοη. 
φέρ-ω, ἔ. οἴσω, Ῥ. ἐνήνοχα, 

1, ΔΌΣ, ἤνεγκα, Ὁ. ἃ. ἸΥΥ6Ρ.: 1. ΤῸ 
647", ΓαΥ̓ΤΨ, οοπῦεη.---2, Το δεανῦ' 
ΟΥ̓ ΘΠ :7Ὲ8 : --- βαρέως φέρειν ({Κ6 
86 1,αὖ. σγαυϊίε" 7676), Το δεα7" 
ἐπιραξίοπέϊῃ, ἰο ὃς ἀεερῖν τεχεᾶ αἴ.---- 
8. 70 φαΥῪν ΟἿ ΟΥ̓ ατραν :--φέρειν 
καὶ ἄγειν ; 866 ἄγω [1 Ῥ͵65. δηᾶ 
ἸτηροΥί., ΔΞΡῚ ἴο ὅ8δη5. τοοῦ ΒΗΗῚ, 
“10 ῬΘΔΤ, ΟΔΥΤΎ,) εἴς.; 1} 6 ΟΥΠΟΣ 
Ῥατίβ οὗ ΟΝ ὙΟΥΌ 816 ἴο Ὀ6 85- 
βίρηρᾶ ΤΕΒΡΘΟΙΥΘΙΥ ἴο 6 Ὀδξ65 
οἴ-ω δηᾶ ἐνέκ-ω ΟΥ̓ ἐνέγκ-ω]. 

φ(ε)γύγ-ω, 2. φεύξομαι, 2. 8ΟΥ. 
ἔ-τφυγ-ον, 2. Ῥεοτί. πέ-φί(ε)υγ-α, 
γ.}. 70 εε, αζε ἰο ἤίσμέ [δκὶπ 
ἔο ὅδηβ. γζοοῦ ΒΗΤ, ““ἴο Ὀοπᾶ ": 
Ῥᾶ55. ἴῃ σϑῆοχίνα ἴοσοΘ, “ ἰο 1η- 

ΝΟΟΑ ΒΟΖΣΑΛΥ. 

ΟἸΐη6 07») ὈΘ Πα ΟἿ Θ᾽ 561" ; οὗ, Ιδἵ, 
7ὥρ-ἴο; Ἔπρ. δια σε]. 
φεύγων, ουσα, ον, Ῥ. Ῥ͵6Β. οὗ 

φεύ 
δ μί, ἤ. -σω, 1. Δ0Υ. (ἔ-φη)- 

σα, 2. ΒΟΥ. (ἔ-φη)-ν, ν. 8. δπα ῃ. 
Τὸ εαν [τοοῦ ἐδ ΟΥ̓ ταὶ ακίη ἕο 

ἴο ΒΡθᾶκ, Ξ6Π8Β. Τοοῦ Β το 
ΒΡΘδκΚ ἴο ". 
φησί(ν), 8. ΡΕΙΒ. Β'πρ. ΡἈΓ6Β, 

ἰπᾶ. οὗ ,6. ταρῖν 
φθἄ-νω, Ζ. -σω (αηᾶ φθή- 

σομαι), 1. 80Υ. (ἔ-φθὰ)-σα, Υ. 8. 
Τὸ απίϊεϊραΐο, δὲ δεζογεπαπᾶ εοἰζῃ; 
--εαὖ ὅ, ὅ ὙΠῸ ΕἸΠΡε6 Οὗ ΠΘΆΤΟΣ 

ἜὮ 1η, οὗ 

1. φἵλ-ία, ἕας, ἔ. [φἴλτ-ος, “8 
ἔτϊοπα 7 (“ΤῺ αὐδ!ν οὗ ὅπ6 
φίλος ᾽᾽᾽; Β6Πη66) γίεπαβμῖρ, απιϊίῳ. 

2. φϊλία, ας ; 566 φίλζος. 
φίλϊκ-ὥς, ἄν. [φῖλϊἴκε-ος, 

“ὁ Γετρυδῖν Ὁ ΤῸ Αἴτοῦ {86 τη85- 
ΠΥ οὗ {88 φιλικός " ; Β6π06) 7: 
α 7γίοπαιϊν ἰραν, εἰπαΐψ. 
φὶλ-ἴος, ία, γι πον [φἴλ-ος, 

«( α, ἔγϊοπᾶ ᾿αἱ (ῶ 

ἴο, 8 φίλος"; τα ἀοὰ 1. 1} 
Ῥάΐ. [8 102, (9)]; οἷ. ῬΙΙΣΊΘΥ, 
δ 106, (3) : ἃ. ἐγίοπαῖϊν ἴο, εἰπαῖν 
αἱβροξεα ὕοναταβ.---Ὁ, ατνοιταὖῖα 
ὕο, επέογίαϊπίηςσ 77ϊοπαῖν δοηζηιετξβ 
ονγαΓβ, --- 2, γϊοπαϊ ὃἃ5 ον- 
ΡῬοξββϑᾶ ἴο “" μοβίϊ]16.᾽ -- - Α5 βυθείῦ. : 
ὌΗΝ ας, ἢ. Α 7)γϊοπαῖϊν σου ; 

φῖλ-ο-κίνδῦντ-ος, ον, 86]. 
[φιλ-έω, “ἴο ΙΌγ 6; (ο) οοῃπροῦ- 
15 γΟΥΤΕΙ ; κίνδυν-ος, ““ ἀΔΠΡΈΓ ̓ 
1ονῖης, ΟΥἩ 7οπᾶ οἵ, ἀαησε.. 
φίλ-ο-πόλεμ,.-ος, ον, 8]. 

[φιλ-έω, “το ἸοΥθ᾽ἦ; (ο) οομηθοῦ- 
1η5᾽ γΟΥΤΕΪ : σύλεμ σὲ; " “ὍΑῚ᾽ 
ἐρι-. ΟΥ̓ πὰ 47, τ΄οα;". 

8ΟΥ͂. 

1, φἴλ-ος, ἡ: ον, 841. [φιλ-έω, ; 
«Ὧρ Ιου (““Βεοϊουρᾶ ᾽᾿ ; Β6Π066) 
θη 7ρίεπαϊν ἐ677..8, ἀεα7', δα. --Α5 
Ξαθεύ. : φίλος, ου, τὰ. πε τῆο 
ἴουεβ οὐ 18 Ἰουεᾶ; α γρϊεπά. 

2. φΐλος, ου ; 5668 1. φίλος. 
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φιλ-ό- σοῴφοος, ον, Τὰ. [φιλ- 
ἕω, ““ἴο ΙοΥϑ ̓"ἢ᾽ ; (9) σομηθοίηρ 
γουεὶ; 
0 ἰοτεξ ἴο Ὀ6 υῖβο᾽" 
Α Ἰοῦεν οΥ τοϊδάοτη, α ῬλιϊοϑΟΡἢΕΓ. 
φίλοφρον-έομαι (- ουμναι:ι), 

ἔξ, -ἥσομαι, 1. ΔοΙ. (ἐ-φίλοφρον)- 
ησάμην, Υ. τηϊᾶ. [ςφϊλόφρων, 

ρον-ος, “ΤΥΙΘ ΠΟῪ τηϊπαθᾶ ᾿. 
Το ὃὲ ψ πεϊπαεα ΟΥὨ αϊδροξεαᾶ. 
φι τ σέμενος, Ἢ» ΟΡ», 

οοπίσ. Ρ. ΡΣ. οὗ φιλοφρονέομαι. 
τος -ερός, ἅά, τω 8]. 

“ΕΥ̓͂ΘΑΓ Ἢ Ῥοσχίβι πῖηρ' 
».- 666) πον 7 αν, 
“ογπιϊδαδῖε, ἰο ο δὲ ἀγεααεα ;--αὑ ὅ, 
9 πνν ἷβ5 Ῥτοάϊοδἐθᾶ οἱ 
ἐρημία, ἂτι ᾿πβηϊτηδὲθ βτι]θοῦ, 
δια 15 Ρυῦ ἴῃ ποπῦ. σΌ μᾶθσ. ΤῊΪβ5 
αἰθσθποθ οὗ βομου, ΠΟΥΥΘΥΘΥ͂, 
ΠΘΥ͂ΟΥ ἴβὸβ ὉΪδοθ ἴῃ δἰ αὐ 
οοπβέσποίύίοθ. ἘΞ (ΟὐμΡ.: 
φοβερ-ώτερος); ϑ.}.: φοβερ - 
ὠτᾶτος. 

Ἐν ὑμος Ἢ» ΟΡ; 866 

νν ἈΡΥΑΕ (-ῶὼ), Ζ. -ἥσω, 1. 8ΔΟΥ. 
(ἐφόβ)-ησα, Υ. 8. [φόβ ΒῸς, 
ἢ ς-:. γα ΕΝ Ἕ, Αδῦ, : 7ΤῸ 
7εϊρλίεη, ἐεγτγν.--2. ῬΑ55.: φοβ- 
έομιαι (οῦμα!ι), Ρ. ἔπε Ψάβ). 

ΟΠ ρα Πα ἘΡΤὶ βἷο.-- 
8. ΜΊΑ, φοβ-έομαι (-οῦμ,αι), 
ἔξ, -ἡσομαι. 1.801. (ἐ-φοβ)-ησάμην, 
ΤῸ ὙΈαΥ ΤΌΤ οπε᾿ 8 δε{7, ἰο ὕεα;". 
Φοβηθείς, εἶσα, έν, Ῥ. 1. ΔοΥ. 

π-. οὗ φοβέω ;--αὖ ὅ, ὃ πὰ 

φόβ-ος, ου, τη. ἔεαν, 7γισηξ, 
ἐδ ΤΌΤ". οἷο. [ΟἸΈΉΘΙ ΤῸΓ φέβ-ος : ἔτ. 
φέβ-ομαι, “ς το 66 δῇιστισηίεα "; ᾽η 
ΟΥ, Κα φέβομαι, ἕο Ὀ6 γναμιν ἈΕΝΝ 
᾿τητηθαϊαθν δκῖη ἔο ὅ8η5. δηάρ- 
ανα, ““ἴο ἐοΥΥΪΥ,᾿" ἃ οδυξαίϊνθ οὗ 
ἐμο τοοῦ ΒΗΪ, “" ἴο ἴθασ ᾽. 
φοβούμενος, Ἢ» ον, Ρ. Ῥ͵ΈΞ. 

τοϊα. οοπέσ. οὗ φοβέω.- 
φοῖνιξ, ἴκος, τη. Α' ραϊπι-ίΓεο, 

φράξζω, ἔ. φράσω, Ρ. πέφρᾶκα, 

Ναοαεΐ.: 
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1. Δ 01. ἔφρᾶσα, 2. ΔΟΥ. πέφραδον, 
Υ.8.: 1, ΤῸ 5Ρεαΐξ, ἐεϊϊ, ἀδοϊαγ 6, 
ἐπέϊηναΐε. --- 2, ΓῺ δ ΟΟΘ ΒΟΥ 
πούΐϊοῃ οὗ οταουϊηρσ : ΤῸ εδη7οῖμ, 
δἔρ. [ἴοσ φράδ-σω, ἔτ. τοοῦ φραδ, 
ΔΕΪΠ ῬΓΟΌΔΟΪΙΥ ὅο 83,841. στοοῦ 
ΥΔΑΙ, “ἴο ΒΡΘα Κ᾿ νἱ "- 

φρον-έω (-ὥ), ἔ. -ἥσω, Ρ. 
(πε-φρόν) -κα,Ὑ. Ὡ. 8ἃΠᾶ ἃ. [ΟΣ 

ρεν-έω, φρήν, φρεν-ός, 
ἘΠ ΈΒΕΜ ἢς Νραῦ.: (“Τὸ Πδυύθ 
τη : Β6Π66) 7Ὸ Ῥοδδεδ5 μη 6 7- 
δέαπαϊησ. -- 2. Αοῦ, : (“Τὸ Βδαυθ 
ταϊπα δὈοτῦ ἢ"; ; Β6ΠΟΘ) 1 Αοο. 
οὗ πίη: Τὸ ἐπίπλ οὗ, αευΐδε, 
επαεγδίαπα, οἷο, 
φρον-ἴμος, ἵμον, δα]. [φρον- 

έω, “ἴο πτυπαργεέβηα "ἢ ὕπαετ- 
παυξεν ἐμοισλίξ, αἰδοῖ δεῖ, ῬΥι- 
αεηέ. 
φροντῖζω, ἢ. φροντίσω, Αὖ- 

ἐΐο φροντζῶ, Ρ. πεφρόντϊκα,. 1. ΒΟΥ. 
ἐφρόντίσα, Υ. 8. 8:5 ῃ. [07 
φροντίδ-σω ; 7. φροντίς, φροντίδ- 
ος» “ἘΒουΡῊ ἢ 1. Αοῦ. : ἢ 
Ἄσο. οὔ ῖηρ : (“ΤῸ ἐδ ὑπουρσηῦ 
οὗ οὐ" πῖπκ αὐουῦ᾽ ; ΒΘ η06) 70 
αευῖΐδε, σοπέγῖυο, οἷο.---, Ν,οαυΐ. : 
(“Τὸ αν ἐμπουρῆῦ᾽";; Π6ΠΟ6) 
Το δὲ ἐμοιισηζῥωϊ ΟΥ ἀπαίοιιδ. 

ὕγ-άς, δος, τη. [φυΎ, τοοῦ 
οἵ φεύγω.““ἴο 866"; ““ἴο 866 ἔτοσηῃ 
ΟἸΘ᾽Ξ5 σΟΙ ΤΥ, ο ὧδ δὴ δχΐθ μὰ 
θη τῦῆο 3,665 7͵ῦζοτα ᾿ῖ5 σον, αν 
ἐχὶδ ΟΥ δαπίϑἠεα ῬΕΥΒΟΉ. 
ΡΎΟΥ, οὔσα, όν, Ἐ. 2. 8ΟΥ͂. οὗ 

ἐπ γωυξῶν; 8. ῬΘΙ5. ΡΪυ1. 
2. 80. 5110]. οὗ φεύγω. 
φῦλᾶἄκ- ἤ, ἧς, Ἔ [φυλακ, 

τοοῦ οὗ φυλάσσω, ““ἴο στιατὰ ᾽ 
1. Α σιμαγαϊπο.--. Α “ραίοῃ ΟΥ 
σμαγα οὗ ΒΟΙΑΊΘΥΒ, εἴς. 
ἜΝ μας Ταῦ. Το, οὗ φυλάσ- 

Ἐενλύξοῦ (Αὐο φυλάτ- 
τω), ἢ, φυλάξω, Ῥ. πεφύλᾶχα, 
1, 801. ἐφύλαξα, νγ. τι. δπᾶ 8.: 1. 

Τὸ σμαῖα ΟΥ̓ ταΐοῃ; ἴο 
ἄφῶρ σματα ΟΥ̓ τ΄οαΐοἢ.---. Αρὲν: 
ὙῈ οορσηϑίθ ἄσο; ΤῸ ἐραΐοϊ :-τὸ 
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φυλακὰς φυλάττειν, 
τοαίελιεδ, 1.6.) ἰο ἔεδρ τραΐεῆ, σὸ οπ΄ 
σιαγα, οἴο.:---ΔΠα, : φυλάσσομαι. 
(Αὐὐίο φυλάττομαι), ἴ. φυλάξο-. 
μαι, 1. 80Γ. ἐφυλαξάμην : ἃ. Τὸ 
σιαγαὰ οπε᾽ 5 δε}, ἴο δὲ οπ οπεῖβ᾽ 
σιαγα, ἰο ἰαζε ᾿δεὰ ΟΥ̓ δαγ, ἰο δὰ 
οαμζίοιι5, αἴο.; 50, ΟἿΪΥ ἴῃ Ῥασχίύϊοϊ- ἡ 
ΡὈ165.--Ὁ. ὙΠῸ Αοο. : 720 δὲ οπ᾿ 
οπεὶς σμαγαὰ ασαϊπδΐ. 

ΝΟΓΟΑΒΟΣΑΜΥ. 

(96 ιγαίεἶι ᾿ 7αϊ ἰο οτο, ἰο επίεγαϊΐπ 7εεἴ πῶ 7 
ΩΝ ἰοιραγ 8 ΟἿΘ. 

είρ, χειρός, ἢ, 76 παπᾶ 
[ἀκίηῃ ἴο ὅδ:η8. τοοῦ ΗΠΕῚ, ““ἴο σ0ῃ- 
γα ;--ηᾶ εο, ᾿ἰύογα!ν, 
ΘΟΟΠΥΘΥΘΥΙ ᾽᾽. 
Χειρ- (-σοφ -ος, ουὅ, 1. 

[χείύρ, “Βαμα ; (ὦ σοππορούϊηρ' 
ΟΥ̓ΟΥ͂ΘΙ ; σοφ-ός, ““ Οἷονου, 5βΚὶ}- 
81 ; “ΗΘ ὑπδῦ 5 ΒΚ πὶ] 18 

φῦύλαττόμενος, η; ον, Ῥ. δῖβ παπᾶ" Οπείγίδορῆαδ; οὁ.6 οὗἉ 
ῬΥ͵685. τηϊᾶ, οὗ φύὕύλάττω. [ῃ6 ΘΘΠΟΥΔΙΒ οὗ [6 ΔΙ͵ΤΩΥ οὗ 
φύλάττω, φύῦλάττομαι ; ω- 

566 φύλάσσω. 
Φύσκος, ου, τὰ. Ζῇ Ῥἤνυδοιι8 

(ΠΟῪ «Ἅ4᾿ ἀ]ιεπι) ; ὃι ΥἾΥΟΥ οὗ Αβία 
ΜΊΠΟΥ. 

φωνή, ἢ ἧς, ἴ, 
ΔΌΙΥ ἔτ. Βα 6 σοοῦ ἃβ8 φημί; 

φημί]. 

Τὴ υοῖσε [ΡΤ ΟὉ- 
Ε66 

χαλεπός, ἡ, ὄν, 8]. : 1, 
Ἡαγα ἴτὶ Ομ υϑοῖου ο7" αἰβροβί οι ; 
μαῦδῆ, 5ΕΌ67.6:---τὸ χαλεπόν, ματα- 
Ἤξ43 οὗ ΟὨδΙδοΟίθσ, ϑδουείῳ ΟΥ 
μαρδῆπεβδ, δἴο.; 566 δύ ίο]θ ὁ.---2. 
ΗἩανγα, αἰβίσωϊ. 
χἄρίζομαι, οἰ χἄρϊοῦμαι 

(ἰδἷο χἄρίσομαι),1. 8ΟΓ. ἐχαρΐσα- 
μὴν, Ῥ- Ῥᾶ58, ἴῃ Ταἱᾶ, ΙΟΤῸΘ κε- 
χάρισμαι, Ὑ-. Τηϊᾶ, ΓΙΟΥ͂ χαρΐτ- 
σομαυ; ΤΥ. χάρις, χάριτ-ος, “8 
ἔδυ γ (“ΤῸ 5ΒΠΟῪ ἴβνουτσ᾽, 
ἴο 8 ῬΦΙΒΟη δοουῦ δβοιηθυίηρ : 
Π6η66) 1. ὙΠ Ασςο. οὗ ἐμΐηρσ 
δῃᾶ Ὧκδ᾽. οἵ ῬΘΙβοη : 710 σῖνε 
βοσιθύτηρ γγεεῖν ἴο ; ἰο πιαζξ ΟΥἹΒ6 
δ' »χεβεπΐ ο7.---Ὁ. ὙΠῸ δῦ. οὗ 
ῬΘΥΞΟΙ 8 Πα. ὅτι παῖδα ἀσρομαρθηῦ 
ΟΙδυβο: 10 σγαπέ, ΟΥ̓ σοποεάφ, ἰο 
ΟὯ6 ἐμαΐ, οὖο., ΟΥ̓ έο, οἴο.; ἐο στ απέ 
ἐο 9π6 αϑ ἃ 7αῦοιι7" ἐμαΐ, οἷο. 
χάρ- ις, ἵτος (Αοο. χάριτα 88 

χάριν), ἔ. ἴχαρ, τοοῦ οὗ χα(ζ)ρ-ω, 
“ἐἴο χτοϊοΐοθ " (ἃ το] ἱοῖηρ "ἢ; 5 
ΒΘΠΟΘ, “ἤαυουῦτ, ΚΕἰπαΠ655 ̓ἢ 
ἨΘΏ06) Α δόηδὲ οΓἹ 7αυοι" τροοῖτ: 
εαἂ; σγαίζίμαο, ἱἐμαηπῖϑ: --- χάριν 
ἔχειν τινί, (9 καῦυε σταξιέιαε ἰο 
ΟΠ6, ἴ.64.) ἐο 7εεἶ σταίφζωϊ ΟΥἩὨ ἱπαπῖ- 

Χεῤῥ-ότνησος, νήσου, ἴ. 
[χεῤῥ-ος, “ ΟΥΥ Ἰ6πᾶ,᾿ 85 ορροβθᾶ 
ἴο νγαΐοσ ; (ο) ββμεκα ΔΒ. γΟΥΤΕΙΪ ; 
νῆσος, ε δῃ- ἰβϊαμᾶ  Ύ- 
ἰδ ηα- 15] η α "ἢ ; 6 Π06) Α΄ »επῖπ- 
δῖα, οσροοῖαιίι κα αὖθ, 2) ὑμεαῦ οὗ 
ἸΒΗ͂ΡΝς :; ἔα "ΤΏγδοΐίδη Οἤεγϑοη- 

εὐ - ἅδί. ΡΙΏΓ. οὗ χείρ. 
χόρτος; ου, τη. (““ ΤῊΘ βτθεπ 

ὉΒΙησ "ἦ; ΠΟΠΟ6) “7, γα585, ῬΥΟΘΠΑΕΥ͂ 
ΤΟΥ δηΐτηα15 [ακὶη ἕο ὅ.:8. λαγί, 
“Ἔτεθῃ ψ' 3 

χράομαι (χρῶμαι), 
χρήσομαι, 1. 80Υ. ἐχρησάμην, Ρ. 
Ῥδ53. ἴῃ τηϊᾶ, ΤΌΥῸΘ κέχρημαι, Υ. 
τηϊᾶ.: ΠῚ δῦ. : 8. 70 τιδ6, 
γιαζε 186 οἵ, δπιρίου :-τ-αῦ 1, .; 
ΒΊΡΡΟΙΥ αὐτοῖς δἴΐοῦ χρῆσθαι: Ξ 
ὑῃ6 Ξ8Π16 Ῥαβϑθᾶρ6 ἄλλο τι 15 Ἐπ 
800. οὗ “ Βοβρϑοὺ.᾽" - Ὁ, (“Τὸ 
ἼΞ6 ΟΣ ΘΙΏΡΙΟΥ͂ ΟΠ6 8.8,᾿᾽ 1.4.) Τὸ 
ῬΓΊΟῦΕ, ΟΥ̓ πᾶ, δι ῬΟΥΒΟΙ 07᾽ ἐΠΐηρ' 
ἴο Ὀ6 ΞοΙ θυ ΒΪηΡ. 

.Σ ἴσει, ᾿ΤΉΌΘΥΒ. γΟΥῸ 
ΓΡΟΣΠδΡ5 ΟῸΥ χρᾶ ; τ. χράω, “ἴο 
δ γοΥ 8 ΟΥ̓ΔΟΙ6 7 (“1 1.» ΟἹ" 
“ἃ οἰ, ἀρΙ 5 85 οΥΆ 6; - 
ὮΘΠΟ6) 1, 17 5 ζαϊξα οΥ πδοδςβα 
--2. ὙΠ 2016. πῆ : Ζὲ 8 
[7722 7, γισῆΐ, ἐχρεαϊεπί. 
χρῇ ζω, ἔ, χρήσω, Υ. τι. [ΡΤΟῸ- 

ΔΌΪΥ ΤΟΥ͂ χρεί-ζω ; ἔτ. χρεΐί-α, 
““ ηρ64 1 τηξ.: Τὸ πεεᾶ, 
τυαπί, ἀεδῖγε. 

Χρῆ-μια; μᾶτος, Ἀ. [τοοῦ ΧΡῊ 
πχρα, ἴῃ χράτ-ομαι, “ [0 186} 
( Τμδὺ ΟΣ 15 πϑοᾶ᾿᾽ ; Π6Π06) 

“6 

ἔ, ἂς 



ΝΟΓΑΒΟΖΣΑΔΛΥ. 

ῬΓΏΤ.: Οοοαᾶξς, εἰεοίδ, ῬΥΟΡΕΥίυ, 
τηοηεί, οἷο. ι 
χρῆναι, ΡῥτΕ5. ἱπῇ, οὗ χρή. 
χρησάμενος, η, ον, Ρ. 

1, δοσ. οὗ χράομαε. 
χρῆσθαι, Ῥ͵Έ5. ἱπῆ, οὗ. χράο- 

μαι. μ- 
ΧρΡΏσςτιμος., μη, ἔμον, 71. 

εν “8 Ὁ5Ιηρ’᾽1 (““ΟΥ̓, 07 
ὈΘΙοησίηρ ἴο, χρῆσις "; ΠΘΠΟΘ) 
ὕξεξεῖ, ξεν υἱσεαδίε ;---ἰὸ ὃ, 25 πὶτῃ 
Ἀσο. οὗ Ἠοβροοὺῦ [ςὃ 98]: οἵ. 
ῬΥΪΓΊΘΥ, ὃ 100. 
Χρόνος, ου, πι. Τίμηιε;---αὐ 4, 

26 ὅσον χρόνον 15 πΠ6 Αοο. οὗ 
““ υυταΐξίοπ οὗ ὑἶσηθ᾿" [ὃ 99] : οἵ, 
ῬΥΪΤΊΘΥ, ὃ 102, (1); ξο, πολὺν 
χρόνον. 707 α ἴοπς ἐϊπιε; ὅ, 42. 
ἂν οὐ χρώοι; Ἢ» ον, οὐπέν. Ρ. 

: 1. Αγ αοε.---2. 
Α ἰαπᾶ, εἰδῶ βίο. 
χωρ-έω (-ὥ), ἔ. -ἥσω, Ρ. (κε- 

χώρ)-ηκα, 1. 80Γ. (ἐ-χώρ)-ησα, 
Υ. ἢ. [χῶρ-ος, “8. Ρ»Ϊδοθ] (“Τὸ 

᾿ Β6Π06) 70 αὐἀ- 

ΕΡ οὶ ΕΣ ῃ. (αἴσῃ. ΟἿ]Υ ἰπ 
Ἔ π »ίαεε, 5Ροΐ. 

ἀρ. Ἢ ες, Δα]. πρωωσυσε, 

“ἕο 16, ἴο ΞΡΟΔΚ ἔδίξοὶν "7 Οὗ 
Ἐ πδαρςς αΐξδε, εὐπέγ δ. ---- δα ὈΞῦ.: 
ψευδῆ, ὧν, Ὡ. ΡΙΌγ, Ζαϊξεποοάξ, 
τπξγ 8, 
ψεύδω, Ἐ Ψεύσω, 1. Β80Υ. 

ἔψευσα, Ἂς δι: Ἐν Αοῦ.: Τὺ ἀε- 
οεῖσα. --- . ῬΆΞ5. : ψεύδομαι, 
Ρ. ἔψευσμαι, 1. Δ0γ. ἐψεύσθην, ἴ. 
ψευσθήσομαι, Τ0 ὃὲε αἀεοεϊυεα ;---ἰῦ 
2. 195. τ Αοο. οὗ ““ Βεβροοί.-- 
8. Μιᾶ.: ψεύδομαι, 1. ψεύσο- 
μαι, 1. 8Δ0Υ. ἐψευσᾶμην : ἃ. 70 
ἤϊε; ἰο ΓΈ ΡΟΥ ΟΥ βρεαΐκ ζαϊξεῖψ.---Ὁ. 
Τὸ δρεαΐ γαϊξεῖν αδοιιξ ΟΥ̓ ζΟΠΟΕΥῚ- 
ἧπ΄, ἰο τ ρογὲ ζαϊδεῖψ. 

ὦ, ἱπίοσὶ. Ο! 
ὧδε, δἂν. [ὲ ἴδε τᾶν, 80, ἔδει, 

ὧς ἐδε 7οϊϊοιρῖπο ὩπαΉΉΕΓ. 
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φκεῖτο, 8. ΡΕΙΒ. 5[ηρ, ἱτη ρογί. 
ἱπᾷ. Ρ4538. οὗ οἰκέω. 

φκοδομημένος,. πη, 
Ρ. νοσῇ. Ραᾳαβ85. οὗ οἰκοδομέω. 
ὥμνῦτε, 2. ῬΕΙΞ. ΡἱΠΥ. ἱτὰ- 

Ροσῖ. ἱπᾶ, οὗ ὄμνυμι. 
ὠμολόγουν, ἱπηροτῇ. ἱπᾶ, οὗ 

ὀμολογέω. 

μός, ἡ, όν, 84]. (“΄ Βδτ;, 
ὈΙΟΟΩΥ "Σ Β6π06) Ογμεῖ, δαυασε. 
ὥμοσα, 1. δοῦ. ἰπᾷ, οὗ ὅ ομνῦμι. 
ὦν, οὖσα, ὃν, Ρ. ΡΓ͵ΓΕ65. οὗ εἰμί. 
ὠνέομαι (-οὔῦμαι), Ζ. ὠνή- 

σομαι, Ῥ. ἐώνημαι, Υ. Τηϊᾶ, 70 
δι, Ῥω οἤαδ6. 
ὠνούμενος, η» ον, Οομΐτ. Ῥ. 

ῬΥ͵ΈΒ. οὗ ὠνέομαι. 
φόμνην, ᾿τηρεχῇ. ἱπᾶ, οἵὗὁὨ οἴο- 

μαι. 

ἴΩπις, ιδος, ἢ. Ορῖὶδ; 8. οἷΐγ 
ΟἹ {ῃ68 Ὀ8ηΚ5 οὗ {πΠ6 ΤΊρτΙ5. 
ὠπισθοφυλάκουν, ἱτροσῇ. 

ἰπᾶ. οὗ ὀπισθοφυλακέω. 
ὡπλισμένος, ἡ, ον, Ἐ. ΡΕΓΙ, 

Ρϑξβ. οὗ ὁπλίζω. 
ὥρ-α, ας, ἢ, Α δεαδβοη, εἰδιαΐζ 

ἐΐγι. 
ὡρ-αῖος, αἴὰ, αἴον, 86]. 

[ὧὄῥρ-α, “8. ὑἸ1η6, ΒΘΆ500 (ΟΕ 
ΟἹ" ὈΘΙΟησίησ ἴο, ὧρα᾽᾽; ΒΘ ΠΟΘ) 
ΟΥ ΡΕΥΞΟΙΒ : ζ{η ἐδ Ῥγΐηια (56.501) 
97 εὖ; νοιπσ, νοι. 

ἘΞ ὧδ, πᾶν. τ΄ ΘΟΗ 5. Ὁ 
ἈΑἄγ.: 8. 45, {6 α5, 75ὲ α5.---Ὁ- 
Ας τῇ, τἴἶλε α8 ὕ΄. --- ο. ι υὐδαΐ 
ταῦ, ΟΥ̓́Τ ΠΉ67"; Ποιῦ.---α, ὙΠ 
Ῥδυύϊο!Ρ]68 ΟΥΠΟΣ ἐμδη ἐπ Γαξαγθ, 
ἴο σῖνϑ {πῃ σϑαάξοὴ οὗ 86 γὑχίποὶ- 
Ῥ81 γϑ Ὁ : 448, αϑ ὑ, ὃν τ αϑ07) 07. 
-- . 1 Ῥασὺ. ζαῦ., ὕο ΤΥ 8 
ῬΌΓΪΡΟΞΘ ΟΥ̓ Ἰητδη οι : 45 ἐγ ιοἱξῃ, 
ἐδ ἱπέεπέϊο 9. ἀοΐηρ,, εἰς. :--τὼς 
πολεμήσοντες, αϑ 1 εὔἰΐῃ ἐπ ἐπ- 
ἑεπξίοτ Ο9Υ ισασίπσ τραῦ; 8, 21.-- 
Ξι, 1 ΞΈΡο Ϊ. πτοτᾶβ, ἴο ἀθποῖθ 
ἐς ἐπ Ηἰρηοβὺ ΡΟΞΞΙΌΙΘ᾽᾽᾿ ἄθουθθ :- 
ὡς μάλιστα, (α8 πιοϑδί, 1.6.) αϑ 
ποῖ αἂϑ »οδδιδίο, ἦὰ ἴδ λισἠεϑδέ 
»οδείδίο ἀοσῦ δα; 566 8150 πλεῖστον- 
-- 5. ὙΠ ΠΌΠΊΘΓΑΙΒ: ΑἈδοιέ, 
ῃυμοῖ, αδοιιέ.--2. ΟΟΠ].: 8. Τλαξ; 

ΟΡ»; 



ΦΠΠΉΊΘΝΝΝ ΝΕ ΕΟ ῪῈΣ 

[28 ΝΟΓΟΑ »΄ δ ΝΥ. 

ΘΠΟΙΙτῖς μαχίίοϊο, “ 1ηἀοοᾶ "7 46 
ἱἐπαφεά, εὐέπ ἀ8, 7μι8ὲ α. 

σ-τε (Ὀθίοσθ δὴ δδβρίσαίθᾶ 
γΟν6] ὥσθ᾽), δᾶν. απᾶ οοπΐ.: 1. 
Ααν.: 30. ἀα8.---2, Οοπ].: 80 ἐδμαΐ: 
α. ὙΠ Ιπᾶϊο. ἕο σϑρχεβοηῦ ἃ 
ἴδοῦ.-Ξ 9, ὙΥΠῺῊ Ιηΐ, ἴο τρδκ 8 

-- ἢ πᾶ, ΟΥ̓́Τ ἢ ορῦ. ἰπ Ξ 

Ι 

ΓΟΒαΪῦ ο7" οἴ θοῦ. 

απ πασγδῦνο, ἕο ἄθμποίθ ἃ ἔδοῦ ; 
ἢ ἰηξ, ἴο ἀοποίῖοθ, ἴο ἐπᾶϊοαΐθ 8 
ΓΟΒΌΪΌ, ΘΟΠΞΘΑΈΌΘΠΘΘ, ο7" οἴϑοῦ.-- 
Ὁ. 30 ἐδμαΐ.---ο, ΤἼαί, ἐπ ΟΥ̓67" 
ἐλαί, ο ἐλ6 ἐπὰ ἰλαΐ. 

2, ὥς, ἀριποηβίσ, δᾶν. 30, 
ἐλιι : 

ὃ. ὡς, ΡΥΙΘΡ. 5οΟΥ. 8δ0ο., γγ ἢ, φτοῖν ἀαῦ. βίηρ. οὗ ὅστις. 
ἴῃ σοοα ΔΓΠΟΥΒ, 18 (μδῦ οὗ 8 ΡΟΙ- φελον, 2. 80Ι. ἱπᾶ, οἵ 
ΕΟΠ,, ΟΥ̓́ΟΥ ἃ ὑμ:ηρ᾽ Ρβσβοηϊῆθᾶ : 7ΖΌ. ὀφείλω. 
ὥσθ᾽ ; ξ66 ὥστε. ὠχόμιην, ἱπηροτῖ, ἱπᾶ. οἵ 
ὥσ-περ, δᾶν. [ὡς, "85"; περ, ᾿ οἴχομαι. 

ΓΟΝΘΡΌΟΝ : ΓΕΙΝΈΕΣ ΒΥ͂ 
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